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Abstract
Cleft grafting is one of asexual propagation which most commonly used for 

macadamia. The achievement propagation of macadamia depended on various factors 
included scion branch, rootstock, endosperm, plant hormones and environmental factors 
because it is a timber tree and very difficult to cutting propagation. This study was 
demonstrated in three periods including May, July and November for approach grafting 
on macadamia. The experiments arrangement was a randomized complete block (RCBD) 
with four replications in four treatments as follow: (1) control (no girdling) (2) girdling at 
4 week (3) girdling at 6 week and (4) girdling at 8 week, using 25 plants per replications. 
The experiment was conducted at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center in 
Maehea and Khunwang substations during 2016-2018. At Maehea substation showed the 
results of cleft grafting in May that the girdling at eight weeks was the highest survival 
rate of scion at 76% with significantly different from the control. Besides the cleft grafting 
in July, the results of the girdling at eight weeks showed the highest survival rate at 85% 
and significantly different from the control (47%). And the cleft grafting in November, the 
girdling at eight weeks was the highest survival rate at 63% and significantly different from 
the control (40%). In a same as the previous station, the results from Khunwang substation 
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showed the girdling at eights in May, July and November was the highest survival rate at 
62, 65, and 75% respectively and significantly different from control. In summary, girdling 
the scion branch at eight weeks was the highest survival rate in cleft grafting. In addition, 
the timing of cleft grafting at Maehea substation was showed higher survival rate in July 
while, Khunwang substation was represented in November.
Keywords: girdling, cleft grafting

บทคัดยอ
การขยายพันธุมะคาเดเมีย นิยมใชวิธีการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ ซึ่งวิธีที่นิยมทั่วไปมี 2 วิธีคือ

การเสียบกิ่งและทาบกิ่ง มะคาเดเมียเปนไมเนื้อแข็งจึงมีความยากในการขยายพันธุ ซึ่งความสําเร็จของ
การขยายพันธุขึ้นกับหลายปจจัยทั้งสวนของก่ิงพันธุดีและตนตอ เชน อาหารสะสม ฮอรโมนของพืช 
รวมถึงปจจัยสภาพแวดลอม จึงไดทําการศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย ในชวงเวลาตาง ๆ 3 ชวงเวลา 
มี 3 การทดลอง คือ 1. การศึกษาการเสียบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2. การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมยีชวงเดอืนกรกฎาคม และ 3. การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยีชวงเดอืนพฤศจกิายน วางแผน
การทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทํา 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 ตน มี 4 กรรมวิธี 
คือ 1. ไมควั่นก่ิง (control) 2. ควั่นกิ่ง 4 สัปดาห 3. ควั่นกิ่ง 6 สัปดาห และ 4. ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ดําเนินการ 2 สถานที่ คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมแปลงทดลองแมเหียะ และแปลงทดลองขุนวาง 
ระหวางป 2558-2561 มีผลการทดลองดังนี้ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมแปลงทดลองแมเหียะ พบวา 
การเสียบกิ่งเดือนพฤษภาคม กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาหมีเปอรเซ็นตรอดตายสูงสุด 76% แตกตาง
ทางสถิติกับการไมควั่นกิ่ง(control) การเสียบกิ่งเดือนกรกฎาคม พบวา กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ใหเปอรเซน็ตการรอดตายของกิง่สงูสดุเชนกนัคอื 85% แตกตางทางสถิตกิบัการไมควัน่ก่ิงซึง่รอดตาย 47% 
สวนการเสียบกิ่งในเดือนพฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีที่ 4 ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงสูงสุดเชนกัน
คือ 63% แตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่งซึ่งรอดตาย 40% สําหรับแปลงทดลองขุนวางใหผล
ทาํนองเดียวกับแปลงทดลองแมเหียะ โดยการเสียบก่ิง 3 ชวงเวลาดังกลาวพบวากรรมวิธทีี ่4 ใหเปอรเซ็นต
รอดตายสูงสุด 62 65 และ 75% แตกตางทางสถิติกับ control ซึ่งใหเปอรเซ็นตรอดตายต่ําสุด คือ 
38 27 และ 11% ตามลําดับ จากผลการดําเนินการทั้ง 2 สถานที่จะเห็นไดวา วิธีการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห
กอนตัดมาเสียบ ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด ดานระยะเวลาการเสียบก่ิง แปลงทดลองแมเหียะ 
การเสียบกิง่ชวงเดอืนกรกฎาคมมีเปอรเซน็ตตนรอดตายสงูสดุ สวนแปลงทดลองขุนวาง พบวา การเสียบกิง่
ชวงเดือนพฤศจิกายนมีเปอรเซ็นตตนรอดตายสูงสุด
คําสําคัญ: การควั่นกิ่ง การทาบก่ิงแบบเสียบยอด
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คํานํา
มะคาเดเมยีเปนพชืทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 

ชื่อวิทยาศาสตร คือ Macadamia integrifolia. 
จดัอยูในวงศ Proteaceae เปนไมยนืตนขนาดใหญ 
มีใบเขียวตลอด ไมผลัดใบ (evergreen tree) 
ลกัษณะของผลมเีปลอืกแขง็และหนา (nut) มแีหลง
กําเนิดในบริเวณใกลเขตรอนและฝนตกชุกของ
รฐันิวเซาทเวลส และควนีสแลนด เครอืรฐัออสเตรเลยี 
นอกจากนี้ยังมีการนํามาขยายพันธุในพื้นที่ตาง ๆ 
ทั่วโลก เชน รัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กัวเตมาลา เคนยา ซิมบับเว มาลาวี แอฟริกาใต 
รวมทั้งประเทศไทย (Xavier et al., 2016)

จากสถานการณการผลิตและการตลาด
มะคาเดเมียในประเทศไทยป 2561 พบวา มีพื้นที่
ปลกูมะคาเดเมยีภายในประเทศจาํนวน 10,733 ไร 
โดยสามารถใหผลผลิตรวม 12,704,721 กิโลกรัม 
คิดเปนผลผลิต 2,565 กิโลกรัมตอไร  (ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2562) 
ป 2562 มีการนําเขามะคาเดเมียในปริมาณ 
1,701,434 กโิลกรมั มลูคา 272,277,009 บาท และ
มีการสงออกมะคาเดเมีย ปริมาณ 1,411,397 
กิโลกรัม มูลคา 137,762,841 บาท ซึ่งมีมูลคานอย
กวาการนําเขาประมาณ 2 เทา จากขอมูลดังกลาว
จะเหน็ไดวา ประเทศไทยยังมผีลผลิตนอยกวาความ
ตองการของผูบริโภค เนือ่งจากปญหาดานการผลิต
ตนกลาทีไ่มเพยีงพอตอความตองการของเกษตรกร

การขยายพันธุพืชมะคาเดเมียที่นิยมทั่วไปมี 
2 วธิ ีคอื การทาบกิง่และการเสยีบยอด การจะเลอืก
ใชวิธีไหนขึ้นอยูกับความเหมาะสม ความชํานาญ 
และความตองการของผูปลูก โดยทั้งสองวิธีจะตอง
ใชตนตอที่เหมาะสม โดยในประเทศไทยใชตนตอ
จากพันธุ H2 ≠344 OC และเชียงใหม 700 (≠ 741) 
เนื่องจากระบบรากมีการเจริญเติบโตไดดีและ

แผกวาง ซึง่ปจจุบนัใชพนัธุ H2 เปนหลักในการผลิต
ตนตอ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2563)

สําหรับการเสียบยอดหรือการเสียบกิ่ ง
มะคาเดเมยี เปนวธิกีารขยายพนัธุทีน่ยิมวธิหีนึง่ตาม
ที่กลาวมาแลว การขยายพันธุโดยการเสียบยอด 
จะมีปจจัยที่เกี่ยวของทั้งในสวนของกิ่งพันธุ ดี 
(scion) ตนตอ (rootstock) และปจจัยของสภาพ
แวดลอม ซึ่งในสวนของกิ่งพันธุดีจะมีผลอยางมาก
ตอปริมาณและคุณภาพผลผลิต สวนของตนตอ
จะมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของการหาอาหาร
สงผลตอขนาด ความแข็งแรงรวมท้ังผลผลิตของ
มะคาเดเมีย (Nagao et al., 1992) Fukumaga 
(1951) กลาววาความสําเร็จในการเสียบก่ิงของ
มะคาเดเมีย ปจจัยหนึ่งจะข้ึนกับอายุของก่ิงพันธุดี 
กิ่งพันธุ ดีที่มีอายุหลายปจะประสบความสําเร็จ
มากกวาก่ิงที่อายุนอยกวา Cho และ Kawabata 
(2016) กลาววาการเสียบก่ิงมะคาเดเมียจะมีความ
ยุงยากในตอนตนเพราะมะคาเดเมยีเปนไมเนือ้แขง็ 
ซึง่ตองอาศัยความชํานาญของผูขยายพนัธุ โดยแบง
เปน 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมตนตอ 2) การ
เตรียมกิ่งพันธุดี และ 3) การเชื่อมตอกิ่งพันธุดีและ
ตนตอเขาดวยกัน ซึ่งในสวนของการเตรียมก่ิง
พันธุดี ควรเปนกิ่งท่ีมีอายุแก เสนผาศูนยกลาง 
0.5-0.75 นิว้ และทําการคว่ันกิง่ความยาวประมาณ 
1 นิว้ และปลอยท้ิงไวเปนเวลาไมนอยกวา 6 สปัดาห 
เพ่ือใหมกีารขัดขวางการเคล่ือนยายของคารโบไฮเดรต
ที่สรางที่ใบและสงไปตน ทําใหมีอาหารสะสมในกิ่ง
พันธุดีเหนือรอยคว่ันมากข้ึน ซึ่งระดับของปริมาณ
คารโบไฮเดรตท่ีสะสมในสวนของก่ิงพันธุดีมีความ
สําคัญตอความสําเร็จในการขยายพันธุ กิ่งพันธุดี
ควรมีการคว่ันกิ่งกอน 4-6 สัปดาห (Bennell, 
1984)
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การควั่นกิ่ง (cincturing หรือ girdling) 
วิธีนี้เปนการตัดเสนทางลําเลียงอาหารที่ใบพืช
สังเคราะหไดไมใหมีการเคลื่อนยายลงไปยังสวน
ดานลางเปนการชั่วคราว ทําใหมีการสะสมอาหาร
อยูทางสวนยอดมากขึ้น และยังเปนการชวยลด
การผลิใบออนได คาดวาการควั่นกิ่งอาจมีผลตอ
การสะสมอาหารและยับยั้ งการเจริญเติบโต 
(growth inhibitors) (Menzel and Paxton, 
1987) และ ธีรวุธ และคณะ (2551) ไดกลาววา
การควั่นก่ิงสามารถเพิ่มจํานวนตาที่แตกออกมาได
มากขึ้นและแตกตาไดเร็วกวากิ่งที่ไมไดควั่น

สาํหรบัปจจยัของความสาํเรจ็ในการขยายพนัธุ
มะคาเดเมีย ในสวนที่เกี่ยวของกับตนพืชทั้งในสวน
ของตนพันธุดีและตนตอแลว พบวาปจจัยสภาพ
แวดลอมก็มีสวนเกี่ยวของดวยเชนกัน Rodrigues, 
et al. (1960) กลาวถึงฤดูกาลมีผลตอความสําเร็จ
ในการขยายพันธุอาโวกาโด โดยพบวาการเสียบกิ่ง
ชวงฤดูหนาวและตนฤดูใบไมผลิ โดยเฉพาะชวง
เดือนมกราคม กุมภาพันธ และตนเดือนมีนาคม 
ประสบความสําเร็จเกือบ 100% ขณะที่ปลายฤดู
ใบไมผลิ ฤดูรอน และตนฤดูใบไมรวงเปอรเซ็นต
ความสําเร็จจะตํ่ากวา

จากปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จในการ
ขยายพันธุโดยการเสียบยอด จะขึน้กบัปจจยัของพชื 
และปจจยัสภาพแวดลอม ดงันัน้จงึไดทาํการศึกษา
ระยะเวลาในการควัน่กิง่มะคาเดเมยี รวมทัง้ชวงเวลา
ในการเสียบกิ่ง ที่มีตอความสําเร็จในการเสียบกิ่ง
มะคาเดเมยี เพือ่เปนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ
กิ่งมะคาเดเมียพันธุดีใหเพียงพอกับความตองการ
ของผูปลูก

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ

อปุกรณตาง ๆ  ทีใ่ชในการทดลองประกอบดวย 
วสัดกุารเกษตร เชน ตนพนัธุมะคาเดเมีย 741 (พนัธุด)ี 
และตนตอ H2 อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
มดีขยายพนัธุ, กรรไกรตดักิง่ เทปพนักิง่, เชอืกฟาง, 
ถุงเพาะชํา ขนาด 3½ × 12 นิ้ว, ดิน, กระบะทราย
เพาะตนตอ, ปายTag วัสดุกอสราง งานครัว และ
อุปกรณสํานักงานตาง ๆ

วิธีการทดลอง
ทาํการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) ดําเนินการทดสอบในพื้นที่
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
2 สถานท่ี คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมระยะเวลา 3 ป 
(ป 2559-2561) มี 3 การทดลอง ตามชวงเวลา
การเสียบก่ิง ดังนี้

การทดลองท่ี 1 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤษภาคม (ป 2560) 

การทดลองท่ี 2 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนกรกฎาคม (ป 2560)

การทดลองท่ี 3 การศึกษาการเสียบก่ิง
มะคาเดเมียในชวงเดือนพฤศจิกายน (ป 2560)

ในแตละการทดลอง ประกอบดวย 4 กรรมวธิี 
กรรมวิธีละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 25 ตน ไดแก

กรรมวิธีที่ 1 ไมควั่นกิ่ง (control) 
กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่ง 4 สัปดาห
กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่ง 6 สัปดาห 
กรรมวิธีที่ 4 ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห
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การเพาะเมล็ดทําตนตอ
เตรียมกระบะเพาะ ขนาดสูง 30 เซนติเมตร 

ปดูวยลวดตาขาย เพ่ือปองกันหนู ใสทรายหยาบสูง
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร คัดแยกเมล็ดโดยการ
แชเมล็ดในนํ้า เลือกที่จมน้ําไปเพาะ วางเมล็ดเปน
แถว ระยะ 2 × 1-1.5 นิ้ว กลบเมล็ดหนา 1 นิ้ว ราด
สารเคมีกําจัดโรค เชน แมนโคเซบ และแมลง เชน 
คารบารลิ ดแูลจนตนกลาทีม่อีาย ุ8-12 เดอืน พรอม
ที่ใชเสียบกิ่ง

การเตรียมการกอนการเสียบกิ่ง
เตรยีมตนตอ (พนัธุ H2) โดยถอนตนกลาอายุ

ประมาณ 1 เดือน ยายลงถุง ขนาด 3½ × 12 นิ้ว 
เพ่ือดูแลตนกลาในโรงเรือนเพาะชํา 8-12 เดือน 
และเตรียมก่ิงพันธุดี (พันธุ 741) โดยการควั่นกิ่ง
ทิ้งไว 4, 6 และ 8 สัปดาห กอนการเสียบกิ่ง

การเสียบก่ิงแบบเสียบลิ่ม
ทําการคัดเลือกตนพันธุโดยการตัดกิ่งพันธุ

มะคาเดเมีย ความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร 
และตัดยอดตนตอท้ิงใหมีความสูงใกลเคียงกันคือ 
20 เซนติเมตร เฉือนยอดกิ่งพันธุที่เตรียมไวเสียบ
แบบลิ่มประกบกัน พันดวยเทปพันกิ่งจากดานลาง
ขึ้นบน พันธุที่เสียบก่ิงเรียบรอยแลว นําไมมาปก
แลวมดัดวยเชอืกฟาง เพือ่ปองกนัลาํตนเอนหรอืลม 
นาํตนพนัธุไปเกบ็พกัฟนในโรงเรือนพลาสตกิ ใหระบบ
แบบนํา้พนฝอยสปัดาหละครัง้ ประมาณ 2-3 เดอืน 
สงัเกตตนพนัธุทีม่เีปอรเซน็ตการเสยีบติดโดยสมบรูณ

การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
เมือ่รอยแผลตดิกนัสนทิและรากตนตอเจรญิดี 

ใหตัดยอดและแกะถุงออก นํามาตัดแตงกิ่ง และ
จุมฮอรโมนเรงราก นําตนกลาลงถุงเพาะชํา ขนาด 

3½ × 12 นิว้ และเลีย้งดตูนกลาในโรงเรอืนพลาสตกิ
ควบคมุความช้ืน ประมาณ 1½-2 เดอืน รากเจริญดี
และแตกยอดใหม จึงนําออกมาเลี้ยงดูในโรงเรือน
พรางแสง 70-80% เพือ่ใหตนกลามกีารเจรญิเตบิโต 
และปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม เพื่อใหพรอม
ปลูกทดสอบ

การบันทึกผล
บันทึกเปอรเซ็นตการรอดตาย (%) และการ

เจริญเติบโตของก่ิงเสียบ หลงัการเสียบก่ิงประมาณ 
60 วัน

ผลการทดลอง
แปลงทดลอง แมเหียะ
การทดลองที ่1 การศกึษาการเสยีบก่ิงมะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤษภาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

พฤษภาคม พบวากรรมวิธีที่ 4 ทําการควั่นกิ่ง 
8 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 76% 
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 (ไมควั่นกิ่ง) และ
กรรมวิธีที่ 3 ควั่นกิ่งไว 6 สัปดาห อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติ ิโดยทัง้ 2 วธิกีารมเีปอรเซน็ตการรอดตาย 
2.33 และ 54.0% แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีที่ 2 ควั่นกิ่งไว 4 สัปดาห มีเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 66.7% สวนวิธีการคว่ันกิ่งไว 4 และ 
6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตตนรอดตายไมแตกตางกัน
ทางสถติ ิ(Table 1) จากผลการทดลองจะเหน็ไดวา
กรรมวิธทีีไ่มคว่ันก่ิง มเีปอรเซน็ตการรอดตายต่ําสดุ 
2.33% สวนการคว่ันกิ่งทุกกรรมวิธีใหเปอรเซ็นต
การรอดตายสูงกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากการคว่ันกิ่งเปนการเตรียม
กิง่พนัธุดใีหมกีารสะสมปริมาณคารโบไฮเดรตเพ่ิมขึน้ 
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ทําใหกิ่งพันธุดีมีอาหารสะสมและมีความสมบูรณ
กวาการไมควัน่ก่ิง เมือ่นาํกิง่พนัธุดดีงักลาวมาเสียบ
กับตนตอ หลังจากรอยแผลจากการเสียบกิ่งเชื่อม
ประสานกันดีแลว สวนของตนตอก็จะสงอาหารมา
เล้ียงสวนของยอด ซึ่งถาสวนของยอดมีอาหาร
สะสมอยูมากก็พรอมท่ีจะแตกตาและเจริญตอไป 
จึงทําใหการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่ง สอดคลองกับ 
Bennell (1984) พบวาการคว่ันกิง่กอน 4-6 สปัดาห 
กอนการตัดกิง่มาเสยีบ ทาํใหปริมาณคารโบไฮเดรต
ในกิ่งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบวาปริมาณ total non-
structural carbohydrate ในเน้ือไม เปลือก และ
ใบจะขึ้นสูงในชวงฤดูหนาว-กลางฤดูรอน

การเจริญเติบโตดานความสูงของก่ิง
ดานการเจริญเติบโตหลังการเสียบกิ่ง 60 วัน 

พบวา กรรมวิธคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหการเจริญเติบโต

ดานความสูงมากสุด 37.5 เซนติเมตร แตกตางทาง
สถติกิบัทกุกรรมวิธทีัง้การไมคว่ันกิง่และการคว่ันกิง่ 
4 และ 6 สัปดาห ซึ่งมีความสูงกิ่ง 0 (ไมแตกกิ่ง) 
16.3 และ 16.8 เซนติเมตร (Table 1) ซึ่งจะเห็น
ไดวาทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่ง กิ่งพันธุดีมีการแตกตา
และแตกยอดใหม สวนการไมควั่นก่ิง กิ่งพันธุดี
สวนใหญจะตายโดยมีเปอรเซ็นตการรอดตายเพียง 
2.33% ซึ่งตํ่าสุด และกิ่งพันธุดีที่รอดตายก็ไมมีการ
แตกตาใหมจงึทําใหไมมกีารเจริญเติบโต ซึง่การคว่ันก่ิง
ทีช่วยใหมปีรมิาณคารโบไฮเดรตสะสมในกิง่เพิม่ขึน้ 
ทาํใหกิง่สมบรูณ ตาของกิง่พรอมท่ีจะแตกใหมหลงัจาก
ที่รอยแผลจากการเสียบก่ิงเช่ือมประสานกันดีแลว 
ดงันัน้การเตรียมกิง่พนัธุดโีดยการคว่ันก่ิงจะชวยให
มีเปอรเซ็นตการรอดตายสูงและกิ่งพันธุ ดีมีการ
แตกตาและเจรญิเตบิโตไดรวดเรว็ ซึง่การควัน่กิง่ไว 
8 สัปดาห ใหผลดีที่สุดท้ังเปอรเซ็นตการรอดตาย
และความสูงของก่ิง

 
Table 1  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 

of cleft grafting scion of macadamia in May at Maehea substation

 Treatment

Conjuring on cleft grafting in May at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

The growth of young 
branch (cm)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

2.33c
66.7ab
54.0b
76.0a

0.00
16.3b
16.8b
37.5a

F-test * *

C.V. (%) 17.7 23.2

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN
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การทดลองที ่2 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนกรกฎาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

กรกฎาคม พบวา กรรมวิธีควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 85% แตกตาง
ทางสถิตกิบัการไมคว่ันก่ิง และการคว่ันก่ิง 6 สปัดาห 
(47.0 และ 59.0%) แตไมแตกตางทางสถิติกับ
กรรมวิธีควั่นก่ิง 4 สัปดาห ซึ่งมีเปอรเซ็นตการรอด
ตาย 78% (Table 2) ซึ่งจากผลการทดลองเปนไป
ในทาํนองเดยีวกบัการเสยีบกิง่ในชวงเดอืนพฤษภาคม 
คือ 85 และ 76% ทั้งนี้ในสวนของการคว่ันกิ่ง
ที่ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูง สวนหนึ่งเปนผล
มาจากการคว่ันกิ่งเปนการขัดขวางการเคล่ือนยาย
คารโบไฮเดรตจากสวนท่ีใบสรางสงไปลําตนและ
รากตามท่ีกลาวมาแลว แตสิ่งที่พบคือการเสียบก่ิง
ในชวงเดือนกรกฎาคมมีเปอรเซ็นตการรอดตายสูง
กวาในทุกกรรมวิธ ีเมือ่เปรียบเทียบกับการเสียบก่ิง
ในชวงเดือนพฤษภาคม (Table 1 และ Table 2) 
ทั้งนี้สวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากชวงเวลา หาก
พจิารณาจากสภาพภูมอิากาศในชวงเดือนกรกฎาคม 
ซึ่งในข้ันตอนต้ังแตการคว่ันกิ่ง และชวงเวลาหลัง
การเสียบกิ่ง (พฤษภาคม- กันยายน) จะอยูในชวง
ของฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่ตนมะคาเดเมียมีการเจริญ
เตบิโตทางลําตน (vegetative) มาก มกีารสรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตในกิง่มาก รวมทัง้สภาพอณุหภมูิ
สงูสดุหลงัการเสยีบกิง่ตํา่กวาในชวงเดือนพฤษภาคม 

และมคีวามชืน้สมัพทัธอากาศมากกวา ซึง่เปนปจจยั
หนึ่งที่สงผลตอเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวา
ในชวงเดือนพฤษภาคม

การเจริญเติบโตดานความสูงของกิ่ง
หลังการเสียบก่ิง 60 วัน พบวา การควั่นกิ่ง 

8 สัปดาห และใหการเจริญเติบโตดานความสูง
มากสุด 47.4 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่ง ซึ่งมีความสูง 21.4 เซนติเมตร และ
พบวาการควั่นกิ่งทุกกรรมวิธีใหการเจริญเติบโต
ดานความสูงไมแตกตางทางสถิติ และทุกกรรมวิธี
ของการคว่ันกิ่งแตกตางทางสถิติกับการไมควั่นกิ่ง 
(Table 2) ซึ่งผลการเจริญเติบโตของก่ิงท่ีเสียบใน
ชวงเดือนกรกฎาคมจะมีการเจริญเติบโตมากกวา
ชวงเดือนพฤษภาคมในทุกกรรมวิธี ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมซึ่งอยูในชวงฤดูฝน 
ตนมะคาเดเมียมีการเจริญเติบโตสรางและสะสม
คารโบไฮเดรตมากตามทีก่ลาวมาแลว ซึง่ Beaumont 
และ Moltzau (1937) และ Bones และ Beaumont 
(1937) กลาววาปริมาณคารโบไฮเดรตสะสมในก่ิง
พันธุดี จะเปนปจจัยหลักท่ีทําใหมีความแตกตาง
ระหวางชวงเวลาในการเสียบกิ่ง สวนปจจัยสภาพ
แวดลอมทัง้ในสวนของอุณหภมู ิปรมิาณนํา้ฝน และ
ความช้ืนสมัพทัธทีแ่ตกตางจะมีผลตอท้ังเปอรเซน็ต
การรอดตายและการเจริญเติบโตดานความสูงกิ่ง 
(Table 2)
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 Table 2  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 
of cleft grafting scion of macadamia in July at Maehea substation

Treatment

Conjuring on cleft grafting in July at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

47.0c
74.0ab
59.0bc
85.0a

21.4b
38.6a
38.6a
47.4a

F-test * *

C.V. (%) 14.5 20.7

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที ่3 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤศจิกายน

เปอรเซ็นตการรอดตาย
ผลการเสียบก่ิงมะคาเดเมียในชวงเดือน

พฤศจิกายน พบวา กรรมวิธีควั่นกิ่ง 8 สัปดาห 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 63% แตกตาง
ทางสถิตกิบัการไมคว่ันก่ิง และการคว่ันก่ิง 4 สปัดาห 
แตทุกกรรมวิธีของการควั่นกิ่งใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่งอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Table 3) ซึ่งผลการคว่ันกิ่งเปนไปใน
ทํานองเดียวกันกับการเสียบก่ิงในช วงเดือน
พฤษภาคมและกรกฎาคม ยกเวนกรรมวิธไีมควัน่กิง่ 
มีเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาในชวงเดือน
พฤษภาคม (40.0 และ 2.33%) ซึ่งความแตกตาง
ดานสภาพภูมอิากาศระหวางชวงเวลาหลังการเสียบก่ิง 
คือสภาพของอุณหภูมิชวงหลังเดือนพฤศจิกายน

มอีณุหภมูติํา่เขาสูชวงฤดูหนาวและไมมปีรมิาณฝน 
จึงอาจสงผลตอเปอรเซ็นตการรอดตายลดลง 
แตในสวนของการไมควัน่ก่ิงมเีปอรเซน็ตการรอดตาย
มากกวาเดอืนพฤษภาคม นาจะเปนผลมาจากปรมิาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในกิง่มากกวา ซึง่จากการศกึษา
การผลิใบของตนมะคาเดเมียทีแ่ปลงทดลองแมเหยีะ 
(พื้นราบ) พบวา มีการผลิใบ 4-5 ครั้งตอป มีการ
ผลิใบมากในชวงเดือนมิถุนายน รองลงมาคือเดือน
สิงหาคม และตุลาคม แลวจึงเริ่มพักตัว ไมมีการ
ผลิใบในชวงเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นในกรรมวิธี
การไมควัน่กิง่และการคว่ันกิง่เพือ่มาเสียบก่ิงในชวง
เดอืนพฤศจิกายน กิง่พนัธุดทีีน่าํมาใชจะมกีารสะสม
ปรมิาณคารโบไฮเดรตทีใ่กลเคยีงกนั ซึง่ความสาํเรจ็
ของเปอรเซน็ตการรอดตายข้ึนกบัปจจยัของพืช คอื
ปรมิาณคารโบไฮเดรตสะสมและชวงเวลาในการเสยีบก่ิง
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การเจริญเติบโตดานความสูง
พบวากรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหการเจรญิ

เติบโตดานความสูงกิ่งมากสุด 42.0 เซนติเมตร 
แตกตางทางสถติกิบัทกุกรรมวธิ ีและการไมควัน่กิง่
มีความสูงกิ่งตํ่าสุด 2.95 เซนติเมตร แตอยางไร
กต็าม การคว่ันก่ิงทกุกรรมวิธใีหความสูงกิง่มากกวา
การไมควั่นกิ่ง (Table 3) หากพิจารณาการเจริญ
เตบิโตจะพบวา การเสยีบกิง่ในชวงเดอืนกรกฎาคม
มีการเจริญเติบโตดานความสูงมากสุด สวนการ

เสยีบก่ิงชวงเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน
จะมีความสูงของก่ิงใกลเคียงกัน (Table 1, 2 และ 
3) ทั้งนี้จะเปนผลมาจากดานปริมาณอาหารสะสม
ในกิ่งและสภาพแวดลอมตามที่กลาวมาแลว การ
ควั่นก่ิงในชวงที่พืชมีการเจริญเติบโต สรางและ
สะสมคารโบไฮเดรตมากจะสงผลตอท้ังเปอรเซ็นต
การรอดตาย การแตกตา และการเจริญเติบโตของ
กิ่งพันธุดี

Table 3  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 
of cleft grafting scion of macadamia in November at Maehea substation

Treatment

Conjuring on cleft grafting in November at at Maehea substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

40.0c
55.0b
59.0ab
63.0a

2.95d
16.3c
32.9b
42.0a

F-test * *

C.V. (%) 4.64 11.1

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

แปลงทดลอง ขุนวาง
การทดลองที ่1 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมีย
ในชวงเดือนพฤษภาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
การเ สียบ ก่ิงมะคาเดเ มียในช วง เ ดือน

พฤษภาคมท่ีแปลงทดลองขุนวางซ่ึงมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,400 เมตร พบวาการควั่นกิ่ง 

8 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการรอดตายสูงสุด 62% 
แตกตางทางสถติกิบัการไมควัน่ก่ิง และการควัน่กิง่ 
6 สปัดาห ซึง่รอดตาย 38 และ 53% แตไมแตกตาง
ทางสถิตกิบัการคว่ันกิง่ 4 สปัดาห ซึง่รอดตาย 59% 
(Table 4) ซึง่ผลของการควัน่กิง่จะมีสวนชวยในการ
สะสมปรมิาณคารโบไฮเดรตในกิง่ (Bennell, 1984) 
โดยปรมิาณคารโบไฮเดรตจะเพิม่ข้ึนภายใน 30 วนั 
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หลังการคว่ันกิ่ง แตเมื่อหลัง 70 วัน ปริมาณ
คารโบไฮเดรตจะลดลง ดงันัน้จะเห็นไดวาทกุกรรมวิธี
ที่ควั่นกิ่งมีเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการ
ไมคว่ันกิ่ง ซึ่งปจจัยหนึ่งนาจะมาจากปริมาณ
คารโบไฮเดรตสะสมในก่ิงที่เพิ่มข้ึน เปนผลมาจาก
การคว่ันก่ิงตามท่ีกลาวมา หากเปรียบเทียบกับ
สภาพพ้ืนที่คือแปลงทดลองแมเหียะซึ่งอยูพื้นราบ 
สิ่งที่พบคือความแตกตางของสภาพภูมิอากาศ 
แปลงขุนวางจะมีอุณหภูมิตํ่ากวา ปริมาณฝน
มากกวา ความชื้นสัมพัทธตํ่ากวาเล็กนอย จะเห็น
ไดวาผลการทดลองเปนไปในทํานองเดียวกัน แตที่
แปลงทดลองขุนวางกรรมวธิกีารควัน่กิง่ มเีปอรเซน็ต
การรอดตายของกิ่งตํ่ากวาที่แปลงทดลองแมเหียะ 
ยกเวนกรรมวิธทีีไ่มควัน่กิง่ มเีปอรเซน็ตการรอดตาย
มากกวา 38.0 และ 2.3% (Table 1 และ Table 4) 
ซึง่ในลกัษณะของมะคาเดเมียทีป่ลกูพืน้ทีส่งูขนุวาง 
พบวาจะมีการผลิใบมากกวาชวงเดอืนกมุภาพันธถงึ
มนีาคม ซึง่ในการเสยีบกิง่ชวงเดอืนพฤษภาคมจะมี
การคว่ันก่ิงในชวงต้ังแต มีนาคม-เมษายน ซึ่งเปน
ชวงที่มีการผลิใบ มีการสรางอาหารสะสมในกิ่ง แต
อยางไรก็ตามเน่ืองจากท่ีขุนวางชวงเดือนหลังการ
เสียบก่ิง คือพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 
จะมีปริมาณฝนป 60 และ 61 คอนขางมาก 124.4 
315.2 371.9 และ 366.9 312.6 243.4 มิลลิเมตร 
มีวันฝนตก 12 24 26 และ 19 21 22 วัน สวน
แปลงทดลองแมเหยีะมปีรมิาณฝนตกมากอาจสงผล
ตอทั้งการเจริญเติบโตและการสะสมอาหารของกิ่ง 
และการเกิดเช้ือรากับรอยแผลท่ีเสียบจะเช่ือม

ประสานทําใหรอยแผลเนาหรือไมติดไดซึ่งนาจะ
เปนปจจัยรองจากความสมบูรณของก่ิง

ดานความสูงของกิ่ง
ผลการทดลองพบวา ความสงูของกิง่หลงัการ

เสียบก่ิง 60 วัน ทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่งใหความสูงกิ่ง
ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีความสูงระหวาง 
16.4-18.7 เซนติเมตร สวนการไมควั่นกิ่งไมมีการ
แตกยอดใหม (Table 4) ซึง่จะเหน็ไดวามะคาเดเมยี
ทีเ่สยีบกิง่บนพืน้ทีส่งู (แปลงขุนวาง) จะมีการเจริญ
ดานความสูงตํ่ากว ามะคาเดเมียท่ีเสียบก่ิงที่
พื้นท่ีราบ (แปลงแมเหียะ) โดยเฉพาะกรรมวิธี
ควั่นกิ่ง 8 สัปดาห คอนขางมาก 16.4 และ 37.5 
เซนตเิมตร (Table 1 และ Table 4) แตการควัน่กิง่
ทุกกรรมวิธีที่แปลงขุนวางจะไมแตกตางทางสถิติ 
แตทีแ่ปลงแมเหยีะกรรมวธิคีวัน่ก่ิง 8 สปัดาห มกีาร
เจริญเติบโตในดานความสูงกิ่งสูงสุด ซึ่งนาจะเปน
ผลมาจากปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะปริมาณ
ฝนและจํานวนวันที่ฝนตกตามท่ีกลาวมาแลว ซึ่งท่ี
แปลงทดลอง มีปริมาณฝนและจํานวนวันที่ฝนตก
มากจะสงผลตอปริมาณแสงท่ีพืชจะใชในการ
สังเคราะหแสงเพื่อสรางอาหารสงไปใหกิ่ง ลําตน
และราก รวมถึงถาฝนตกมาก ดินหรือวัสดุปลูก
ในถุงและระยะเวลา ประสิทธิภาพการทํางาน
ของรากที่จะดูดธาตุอาหารสงไปเลี้ยงตนพืชจะมี
ประสิทธิภาพตํ่าลง จึงสงผลตอการเจริญเติบโต
ในดานความสูงของก่ิงตามที่ปรากฏ
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Table 4  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 
of cleft grafting scion of macadamia in May at Khunwang substation

Treatment

Conjuring on cleft grafting in May at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

38.0c
59.0ab
53.0b
62.0a

0
18.7
17.7
16.4

F-test * ns

C.V. (%) 7.12 51.8

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN ns = Not significant difference

การทดลองที ่2 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนกรกฎาคม

เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวากรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ต

การรอดตายสูงสุด 65.0% แตกตางกันทางสถิติกับ
การไมควั่นกิ่งซ่ึงมีเปอรเซ็นตการรอดตายต่ําสุด 
27% แตไมตางกับการควั่นกิ่งที่ 4 และ 6 สัปดาห 
(56.0 และ 59.0%) และทุกกรรมวิธีที่ควั่นก่ิง
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายมากกวาการไมควั่นกิ่ง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) จากผลการ
ทดลองจะเปนไปในทํานองเดียวกับแปลงทดลองท่ี
แมเหยีะ คอืกรรมวธิคีวัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ต
การรอดตายสูงสุด (Table 2 และ Table 5) แต
เปอรเซ็นตการรอดตายแปลงขุนวางซ่ึงเปนแปลง
บนพ้ืนที่สูงมีเปอรเซ็นตการรอดตายตํ่ากวาแปลง
พื้นที่ราบ (แปลงแมเหียะ) ซึ่งนาจะเปนผลมาจาก
นสิยัการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย ทีต่างกันตาม
ทีก่ลาวมาแลวรวมถงึปจจัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะ

อุณหภูมิ ปริมาณฝน และจํานวนวันที่ฝนตก ซึ่งท่ี
แปลงขุนวางจะมีอณุหภูมติํา่กวา แตปรมิาณฝนและ
จํานวนวันฝนตกมากกวา สงผลตอการสังเคราะห
แสง การสะสมอาหารภายในก่ิง รวมถึงการเกิดโรค
จากเช้ือราของก่ิงเสียบได สงผลใหเปอรเซ็นตการ
รอดตายตํ่า

ดานความสูงของกิ่ง
พบวาหลงัการเสียบกิง่ 60 วนั กรรมวธิคีวัน่กิง่ 

8 สัปดาห มีความสูงกิ่งมากที่สุด 72.8 เซนติเมตร 
แตกตางทางสถิติกับทุกกรรมวิธี และกรรมวิธีที่ 6 
มคีวามสงูกิง่มากกวาการควัน่กิง่ที ่4 สปัดาห (63.6 
และ 48.0 เซนตเิมตร) และทกุกรรมวธิขีองการควัน่กิง่
มคีวามสงูก่ิงมากกวาการไมควัน่กิง่ (30.0 เซนตเิมตร) 
อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(Table 5) ซึง่ผลจากการ
เจริญเติบโตดานความสงูคร้ังนีจ้ะมีความสัมพนัธกบั
ระยะเวลาการควัน่กิง่ ซึง่ระยะเวลาการควัน่กิง่นาน
สงผลใหกิ่งมีการสะสมอาหารในกิ่งมาก และเม่ือมี
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การแตกตาจึงมีการเจริญเติบโตสูงสดุ สอดคลองกับ 
Bennell (1984) ที่พบวาปริมาณคารโบไฮเดรต
เพิม่ขึน้ภายใน 30 วนั หลงัการคว่ันกิง่ และจะลดลง

หลังการคว่ันก่ิง 70 วัน ซึ่งอาจเนื่องจากรอยแผล
จากการควั่นกิ่งมีการเชื่อมประสาน ทําใหการ
ขัดขวางการสงอาหารจากใบไปลําตน ราก มากขึ้น

Table 5  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 
of cleft grafting scion of macadamia in July at Khunwang substation

Treatment

Conjuring on cleft grafting in July at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

27.0b
56.0a
59.0a
65.0a

30.0d
48.0c
63.6b
72.8a

F-test * *

C.V. (%) 12.0 8.99

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

การทดลองที ่3 การศกึษาการเสยีบกิง่มะคาเดเมยี
ในชวงเดือนพฤศจิกายน

เปอรเซ็นตการรอดตาย
พบวาการควัน่กิง่ 8 สปัดาห ใหเปอรเซน็ตการ

รอดตายสงูสดุ 75% แตกตางทางสถติทิกุกรรมวธิี 
การควั่นก่ิงที่ 4 และ 6 สัปดาห ใหเปอรเซ็นตการ
รอดตาย 50.0 และ 61.0% ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติ แตทุกกรรมวิธีที่ควั่นกิ่งมีเปอรเซ็นตการ
รอดตายมากกวาการไมควัน่กิง่อยางมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ(Table 6) และเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการเสยีบกิง่
ในชวงเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม คือ 75 62 
และ 65% (Table 4 5 และ 6) ซึ่งจากนิสัยของ
มะคาเดเมียที่ปลูกบนพื้นที่สูงในชวงเดือนตุลาคม

ถึงมกราคม เขาสูระยะพักตัวจึงทําใหมีการสะสม
อาหารในก่ิงเพ่ิมขึ้นประกอบกับการคว่ันก่ิงจะมี
สวนชวยในการสะสมในกิง่เพิม่ขึน้ เมือ่นาํกิง่มาเสยีบ 
สงผลใหเปอรเซ็นตการรอดตายเพิ่มขึ้น

ดานความสูงของกิ่ง
พบวาการคว่ันกิ่ง 8 สัปดาห ใหความสูงก่ิง

มากสุด 63.8 เซนติเมตร แตกตางทางสถิติกับทุก
กรรมวธิ ีการควัน่กิง่ท่ี 4 และ 6 สปัดาห ใหความสงู
กิง่ไมแตกตางทางสถิต ิ(44.8 และ 36.1 เซนตเิมตร) 
และทุกกรรมวิธทีีค่วัน่ก่ิงใหความสูงกิง่มากกวาการ
ไมควั่นกิ่ง (11.1 เซนติเมตร) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (Table 6) ซึ่งการเจริญของก่ิงข้ึนกับอาหาร
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สะสมในก่ิง รอยประสาน ประสิทธิภาพของตนตอ 
และสภาพแวดลอม ซึ่งความแตกตางนาจะเปนผล
มาจากอาหารสะสมในกิ่งที่ควั่นกิ่งในระยะเวลา

ตางกนั ซึง่คารโบไฮเดรตสะสมเพิม่หลงัการควัน่กิง่ 
70 วัน ตามผลการศึกษาของ (Bennel, 1984)

Table 6  Percentage of survival of the scion branches and the growth of young branch 
of cleft grafting scion of macadamia in November at Khunwang substation

Treatment

Conjuring on cleft grafting in November at at Khunwang substation

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Percentage of survival of 
the scion branches (%)

Not cincturing (control)
Cincturing 4 weeks
Cincturing 6 weeks
Cincturing 8 weeks

11.0c
50.0b
61.0b
75.0a

11.1c
36.1b
44.8b
63.8a

F-test * *

C.V. (%) 15.5 25.3

* = Significant difference at probability level 0.05 by DUNCAN

วิจารณผลการทดลอง
การควัน่กิง่จะชวยใหการยบัยัง้การเคลือ่นยาย

คารโบไฮเดรตที่สรางจากใบและจะสงไปกิ่ง ลําตน 
และรากพืช ทําใหมีอาหารสะสมในก่ิงเพิ่มขึ้น
ตามท่ีกลาวมาแลว เมือ่ตดักิง่มาเสียบบนตนตอเม่ือ
รอยแผลประสานดีและรากสงอาหารมาเลี้ยงกิ่ง
พันธุดี (scion) ที่สมบูรณตาท่ีกิ่งพรอมที่จะแตกตา
เจริญเติบโตเปนกิง่ใหมจงึทาํใหการเสียบก่ิงประสบ
ความสาํเร็จเพ่ิมมากขึน้ จะเหน็ไดวาการควัน่กิง่จะ
ชวยใหการแตกตาเร็วขึ้นสงผลใหการเจริญเติบโต
ของก่ิงใหมที่แตกมีความสูงมากกวาการไมควั่นกิ่ง 
แตในบางชวงเวลาคือชวงพฤษภาคม การไมควัน่กิง่
จะไมมีการแตกตาและไมมีกิ่งใหมที่เจริญเติบโต 

นอกจากน้ีในสภาพความแตกตางของพ้ืนท่ีคือที่
แมเหียะจะเปนแปลงพ้ืนท่ีราบ สวนแปลงขุนวาง
เปนแปลงบนท่ีสูง มีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 
1,400 เมตร สิง่ทีม่คีวามแตกตางคือสภาพภูมอิากาศ
ทั้งดานอุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตก 
ตลอดจนความช้ืนสมัพทัธอากาศ ซึง่จะสงผลตอท้ัง
นสิยัการเจริญเติบโตของตนมะคาเดเมียแตกตางกัน 
เชน มะคาเดเมียที่แปลงทดลองแมเหียะจะมีการ
แตกใบปละ 4-5 คร้ัง มีการผลิใบมากชวงเดือน 
มถินุายน รองมาคือสงิหาคม และเร่ิมพกัตวัชวงเดือน
พฤศจิกายน-มกราคม สวนท่ีแปลงขุนวาง มีการ
ผลิใบมากชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน และเขาสู
ระยะการพักตัวชวงเดือนตุลาคม-มกราคม และเร่ิม
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ผลิใบใหมชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม (จําลอง, 
2544) ซึ่งลักษณะนิสัยการเจริญเติบโตพืชที่ปรับ
ตามสภาพภมูอิากาศจะเปนปจจยัหน่ึงทีน่าํมาใชใน
การจัดการผลิตพืชใหตรงตามชวงเวลาพัฒนาการ
ของพืช ในสวนของการขยายพันธุจะตองเตรียมกิ่ง
พันธุดีใหสมบูรณ มีอาหารสะสมในกิ่งมาก เพื่อให
แตกตาและเจริญเติบโตไดเร็วขึ้น วิธีการคว่ันกิ่ง
จึงเปนวิธีการหน่ึงในการเตรียมก่ิงพันธุดีสําหรับ
ใชในการเสียบกิ่ง ในสวนของสภาพภูมิอากาศเชน
อุณหภูมิ ปริมาณฝน จํานวนวันที่ฝนตกนาจะมีผล
ตอความสําเร็จในการขยายพันธุ พืชดวยเชนกัน 
โดยเฉพาะปริมาณฝน จะมีผลตอการขยายพันธุ
ทัง้ในสวนทีน่ํา้อาจซมึเขารอยแผล ทาํใหแผลไมตดิ 
เกิดเชื้อรา หรือฝนมากและติดตอกันจะมีผลตอทั้ง
รอยแผลและการเชื่อมประสานของตนตอและ
กิ่งพันธุดี

สรุปผลการทดลอง
จากผลการดําเนินการเสียบกิ่งมะคาเดเมีย

ในชวงเวลาตาง ๆ  3 ชวงเวลา คอื ชวงเดอืนพฤษภาคม 
กรกฎาคม และพฤศจิกายน ใน 2 พื้นที่ คือแปลง
ทดลองแมเหียะและแปลงทดลองขุนวาง ใน 3 ชวง
เวลาที่แตกตางกันพบวา กรรมวิธีการควั่นกิ่งทุก
กรรมวิธีใหเปอรเซ็นตกิ่งท่ีรอดตายมากกวาการ
ไมควั่นก่ิง และการควั่นกิ่งไว 8 สัปดาห ใหผลดีสุด
ทั้ง 2 พื้นที่ แตเนื่องจากแปลงที่ขุนวางมีอุณหภูมิ
ตํา่กวา แตมปีรมิาณฝนมากกวารวมทัง้จาํนวนวนัที่
ฝนตกมากกวาแปลงท่ีแมเหยีะ สงผลใหเปอรเซน็ต
กิ่งรอดตายตํ่ากวาแปลงที่แมเหียะ ดังนั้นจึงตองมี
การจัดการโรงเรือนเพาะชําอยางดีดวยเพื่อใหการ
ขยายพันธุมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาที่ของศูนยวิจัยเกษตร

หลวงเชียงใหม ทั้ง 2 พื้นที่ ที่ปฏิบัติงานทดลองน้ี
อยางอตุสาหะ ทาํใหไดผลงานนีอ้อกมาเปนประโยชน
แกเกษตรกรที่สนใจปลูกมะคาเดเมียสืบตอไป
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