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Abstract
Effect of Indole-3-butyric acid (IBA) Concentration on approach grafting Macadamia 

tree was carried out at the Chiangmai Royal Agricultural Research Center (CMRARC), 
Maehea and Kunwang substation in 2015-2018. The study divided into 3 experiments 
1) Study of IBA concentrations on approach grafting Macadamia in May. 2) Study of IBA
concentrations on approach grafting Macadamia in July. 3) Study of IBA concentrations 
on approach grafting Macadamia in November. There are 5 treatments as water (control) 
and sprayed with IBA concentration of 2000, 4000, 6000 and 8000 ppm. There were 
8 replication (20 plants/replication). The results showed that the highest root weight were 
found in May at Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Maehea) with the highest 
root weight of grafting using IBA at a concentration of 8,000 ppm was 15.68 g. As well as 
the highest percentage of survival of approach grafting branches using IBA at a concentration 
of 8,000 ppm of the Chiang Mai Royal Agricultural Research Center (Maehea) in November 
was 85.63%. However, there was non-statistically different with IBA at 6,000 ppm with 
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survival of approach grafting branches of 79.38%. In conclusion there was non-statistically 
different between the concentration of 8,000 ppm IBA and 6,000 ppm IBA. Therefore, 
the concentration of 6,000 ppm IBA are most suitable for approach grafting Macadamia 
because it is effective in approach grafting Macadamia and the most breakeven.
Keywords:  Approach grafting macadamia, Indole-3-butyric acid (IBA)

บทคัดยอ
ผลของ IBA ตอการทาบกิง่มะคาเดเมยี ทาํการทดลองทีศ่นูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม (แปลงทดลอง

แมเหียะ และขุนวาง) ในป 2558-2561 โดยแบงการทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ 1) การศึกษา
ความเขมขน IBA ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 2) การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม และ 3) การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซํ้า ซํ้าละ 20 ตน กรรมวิธีที่ 1 จุมรากของ
ตนตอดวย นํ้าเปลา (กรรมวิธีควบคุม) กรรมวิธีที่ 2, 3, 4 และ 5 คือจุมดวย IBA ความเขมขน 2,000, 
4,000, 6,000, และ 8,000 ppm พบวา นํ้าหนักรากของการทาบก่ิงท่ีมากที่สุดอยูในเดือนพฤษภาคมของ
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่งสูงที่สุด โดยการใช IBA 
ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ 15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุด
โดยการใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm ของศูนยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหยีะ) ในเดือนพฤศจิกายน 
มคีาเทากบั 85.63% ซึง่ไมแตกตางทางสถิตกิบั IBA ความเขมขน 6,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ คือ 79.38% ซึ่งสรุปไดวาการใช IBA ที่ความเขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน 
6,000 ppm ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ดังนั้น IBA ที่ความเขมขน 6,000 ppm มีความเหมาะสม
สาํหรับการทาบก่ิงมะคาเดเมียทีส่ดุ เนือ่งจาก ทาํใหมปีระสิทธภิาพในการทาบก่ิงมะคาเดเมีย และมีความ
คุมทุนที่สุด
คําสําคัญ:  การทาบก่ิงมะคาเดเมีย กรดอินโดล-3-บวิทีริก (IBA)

คํานํา
Southern African Macadamia Grower 

Association (2018) รายงานวาจากขอมลูพืน้ทีป่ลกู
และการพยากรณผลผลิตมะคาเดเมยีจากแหลงปลกู
สาํคญัของโลกที ่ไดแก ประเทศแอฟรกิาใต ออสเตรเลยี 
สหรัฐอเมริกา เคนยา มาลาวี กัวเตมาลา บราซิล 
จีน เวียดนาม และซิมบับเว พบวา ในป 2558 

ประเทศจนีมพีืน้ทีป่ลกูมากทีส่ดุคอื 65,000 เฮกแตร 
(406,250 ไร) และมอีตัราการปลูกเพิม่ปละ 10,000 
เฮกแตรตอป (62,500 ไร) สําหรับผลการพยากรณ
ผลผลิตป 2563 ประเทศแอฟริกาใตมีผลผลิต
มากทีส่ดุคอื 64,800 ตนั (nut in shell) สถานการณ
ดานราคาในป 2559 พบวา แตละประเทศแตกตาง
กนัไปคอื ประเทศออสเตรเลียราคา 5.2-5.6 ดอลลาร 
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(US)/kg. of NIS สวนประเทศแอฟริกาใตราคา 
5.46-5.76 ดอลลาร (US)/kg. of NIS (Hort 
Innovation, 2018) ในป 2561 พบวา ราคา
ของมะคาเดเมียแตกตางกันขึ้นกับแหลงที่มาคือ 
มะคาเดเมียที่ปลูกภายใตระบบ GAP ราคา 5.20 
ดอลลาร/kg of NIS สวนมะคาเดเมียอินทรียราคา 
6.3 ดอลลาร/kg of NIS (Macadamia Processing 
Company, 2018) ซึ่งราคามีแนวโนมสูงขึ้น แมวา
ราคาจะสูงขึ้นไมมาก แตราคาก็ยังไมเคยลดลง

มะคาเดเมยีเปนพชืทีม่ศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ 
เปนไมยนืตนทีต่องการอุณหภูมติํา่กวา 18-20 องศา
เซลเซียส นานประมาณ 1 เดือน ในการพัฒนาเปน
ตาดอกและตองการปริมาณความช้ืนที่เหมาะสม 
สามารถปลูกทดแทนพื้นที่ปาไดดี แตเนื่องจากใน
ประเทศไทยยังขาดพันธุและเทคโนโลยีในการผลิต
ทีเ่หมาะสม กรมวชิาการเกษตรจงึไดดาํเนนิการวจิยั
เกี่ยวกับมะคาเดเมียตั้งแตป 2527 จนกระทั่ง
ในป 2559-2564 ไดดําเนินโครงการปรับปรุงพันธุ
และศกึษาเทคโนโลยีการผลติมะคาเดเมียเปาหมาย 
เพื่อใหไดมะคาเดเมียพันธุ ที่เหมาะสมกับพื้นที่
ตํา่กวา 700 เมตร จากระดับนํา้ทะเลปานกลาง และ
เทคโนโลยีการผลิต (ขยายพันธุ /ตัดแตงกิ่ง/
การจัดการแมลงและสัตวศัตรู) ไปพรอมกัน

กรมวิชาการเกษตรไดทาํการศึกษาการขยาย
พันธุโดยการทาบกิ่ง และเสียบกิ่งพันธุดี เพื่อใหได
วธิกีารและก่ิงพนัธุทีม่คีณุภาพ ลดปริมาณการนําเขา
และพัฒนาเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป

อุปกรณและวิธีการ
พืชทดลองใชต นกลามะคาเดเมีย พันธุ 

เชียงใหม 700 อายุประมาณ 1 ป ปลูกในพื้นที่
ศูนยวิจัยเกษตรหลวง (แมเหียะ)

วิธีการทดลอง
ทาํการทดลองแบบ Randomized Complete 

Block Design (RCBD) การศึกษาผลของ IBA 
ตอการทาบก่ิงมะคาเดเมีย พันธุเชียงใหม 700 
ไดดาํเนนิการทดสอบในพืน้ทีศ่นูยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ป 2559-2561 โดยแบง
การทดลองออกเปน 3 การทดลอง คือ

การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม 
(ป 2560)

การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม 
(ป 2560)

การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบก่ิงมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน 
(ป 2560)

ประกอบดวย 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซํ้า 
ซํ้าละ 20 ตน ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 จุมรากของตนตอใน นํ้าเปลา 
(กรรมวิธีควบคุม)

กรรมวิธีที่ 2 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 2,000 ppm

กรรมวิธีที่ 3 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 4,000 ppm

กรรมวิธีที่ 4 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm

กรรมวิธีที่ 5 จุมรากของตนตอใน IBA ความ
เขมขน 8,000 ppm

วิธีการดําเนินการทดลอง
ตนกลามะคาเดเมียที่มีอายุประมาณ 1 ป 

พรอมที่ใชทาบก่ิง นํามาอัดตุมตนตอ โดยนําตนตอ
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ที่ไดมาตัดแตง ตัดสวนใบ และราก ออกบางสวน 
ตนตอที่ผานการตัดแตงแลวใหตัดแตงรากใหได
ความยาวประมาณ 5 เซนตเิมตร เตรยีมขยุมะพราว 
รดนํ้าใหพอหมาด ๆ จากน้ันทําการแชตนตอลงใน
สารฮอรโมนเรงราก IBA ตามความเขมขนตาม
กรรมวิธีที่เตรียมไวประมาณ 10 วินาที จากนั้น
นําออกมาพักใหแหงพอหมาด แลวทําการอัดตุม
ตนตอมะคาเดเมียในขุยมะพราวลงถุงพลาสติก 
(ชนิดถุงเย็น) ขนาด 4×6 นิ้ว

การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง
ใหตัดกิ่งพันธุดีเมื่อรอยแผลติดกันสนิท และ

รากตนตอเจริญดี ตัดยอดและแกะถุงออก นํามา
ตัดแตงก่ิง และจุมฮอรโมนเรงราก นาํตนกลาลงถุง
เพาะชํา ขนาด 3½×12 นิ้ว และเลี้ยงดูตนกลา
ในโรงเรือนพลาสติกควบคุมความชื้น ประมาณ 
1½-2 เดือน รากเจริญดีและแตกยอดใหม จึงนํา
ออกมาเลีย้งดใูนโรงเรอืนพรางแสง 70-80 เปอรเซน็ต 
เพือ่ใหตนกลามกีารเจรญิเตบิโต และปรบัตวัเขากบั
สภาพแวดลอม เพื่อใหพรอมปลูก

การบันทึกผล
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)
2. นํ้าหนักราก (กรัม)

เวลาและสถานท่ี
ระยะเวลา (เริ่มตน-สิ้นสุด) 

ป 2559-2561
สถานที่ดําเนินการ  

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) 
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤษภาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ (%)

เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ (%) 
ในการศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมยีชวงเดอืนพฤษภาคม ของทัง้สองสถานที่ 
(แมเหียะ และ ขุนวาง) พบวา IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ใหเปอรเซน็ตการรอดตายของกิง่ทาบ
สูงสุด ซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm และ 4,000 ppm แตมีความ
แตกตางทางสถิตกิบัความเขมขน 2,000 ppm และ
กรรมวิธคีวบคุม โดย IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบสูงสุดของ
ขุนวางและแมเหียะ คือ 86.25 และ 83.75% 
ตามลําดับ (Table 1)

2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม) ในการศึกษา

ความเขมขน IBA ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวง
เดือนพฤษภาคม พบวา ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหนํา้หนกัรากของก่ิงทาบเฉลีย่สงูสดุ คอื 15.68 กรมั 
ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ IBA 
ที่ความเขมขน 6,000, 4,000, 2,000 ppm และ
กรรมวิธคีวบคุม ทีม่คีาเทากบั 9.63, 7.75, 5.05 และ 
2.90 กรมั ตามลาํดบั และ ณ ศนูยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม (ขุนวาง) IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
ใหนํ้ารากของการทาบก่ิงสูงที่สุดอยูที่ 8.63 กรัม 
ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 
ppm ที่มีคาเทากับ 7.08 กรัม โดยทั้งสองความ
เขมขนนี้ แตกตางทางสถิติกับ IBA ที่ความเขมขน 
2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม (Table 1)
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Table 1  Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in 
May

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

61.25c
73.75b
77.50ab
79.38ab
83.75a

62.50c
75.63b
79.38ab
81.88ab
86.25a

2.90d
5.05cd
7.75bc
9.63b
15.68a

1.25b
1.80b
3.30b
7.08a
8.63a

F-test * * * *

C.V. (%) 10.00 8.64 22.66 41.99

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

การทดลองที่ 2 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)

การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง
มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวาการใช IBA 
ทีค่วามเขมขน 8,000 ppm มเีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิง่ทาบสงูสดุ ทัง้ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม 
(แมเหียะ) และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(ขนุวาง) โดยแมเหยีะ IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
มคีาเทากบั 81.25% ไมมคีวามแตกตางทางสถิตกิบั 
IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มีคาเทากับ 
76.88% แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับ IBA ความเขมขน 4,000, 2,000 ppm และ
กรรมวธิคีวบคมุ ซึง่มคีาเทากบั 73.13, 71.88, และ 
67.50 % ตามลําดับ ในขณะที่ขุนวาง IBA ความ
เขมขน 8,000 ppm ที่มีคา 80.63% ไมมีความ
แตกตางทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 และ 

4,000 ppm ซึ่งมีคาเทากับ 72.50, 68.13% 
ตามลาํดบั แตแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ
กับ IBA ความเขมขน 2,000 และกรรมวิธีควบคุม 
ทีม่คีาเปอรเซน็ตการรอดตายของก่ิงทาบ คอื 66.25 
และ 51.25% ตามลําดับ (Table 2)

2. นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมียชวงเดือนกรกฎาคม พบวา การใช IBA 
ทีค่วามเขมขน 8,000 ppm มนีํา้หนกัรากของกิง่ทาบ
สูงสุด ทั้งศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) 
และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) มคีา
เทากับ 7.38 และ 6.78 กรัม ตามลําดับ โดย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคมุ IBA ความเขมขน 2,000, 4,000 และ 6,000 
ppm ทั้งสองสถานที่ โดย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) กรรมวิธีควบคุม IBA ความ
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เขมขน 2,000, 4,000 และ 6,000 ppm มีคา
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบเทากับ 2.23, 3.35, 4.10 
และ 5.65 กรัม ตามลําดับ และ ณ ศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) คาน้ําหนักรากของ

กิ่งทาบของกรรมวิธีควบคุม IBA ความเขมขน 
2,000, 4,000 และ 6,000 ppm เทากับ 2.00, 
3.05, 3.90 และ 5.13 กรัม ตามลําดับ (Table 2)

Table 2  Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in 
July

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2,000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

67.50c
71.88bc
73.13bc
76.88ab
81.25a

51.25c
66.25b
68.13ab
72.50ab
80.63a

2.23d
3.35cd
4.10c
5.65b
7.38a

2.00d
3.05cd
3.90bc
5.13b
6.78a

F-test * * * *

C.V. (%) 9.75 18.79 18.41 24.08

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

การทดลองที่ 3 การศึกษาความเขมขน IBA 
ในการทาบกิ่งมะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน
1. เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%)

เปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ (%) 
ในการศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบกิ่ง
มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศนูยวจิยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) และศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) IBA ที่ความเขมขน 
8,000 ppm มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบ
สงูทีส่ดุ ซึง่ไมแตกตางทางสถติกิบั IBA ความเขมขน 
6,000 ppm แตมคีวามแตกตางกันอยางมนียัสาํคญั

ทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 4,000, 2,000 ppm 
และกรรมวิธีควบคุม โดย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) เปอรเซ็นตการรอดตายของ
กิ่งทาบของความเขมขน 8,000, 6,000, 4,000, 
2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม มีคาเทากับ 
85.63, 79.38, 78.13, 73.13 และ 69.38% 
ตามลาํดบั ในขณะที ่ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชยีงใหม 
(ขุนวาง) มีเปอรเซ็นตการรอดตายของกิ่งทาบของ
ความเขมขน 8,000, 6,000, 4,000, 2,000 ppm 
และกรรมวิธคีวบคุม เทากับ 85.00, 78.75, 76.25, 
72.50 และ 55.63% ตามลําดับ (Table 3)
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2. นํ้าหนักรากของก่ิงทาบ (กรัม)
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมียชวงเดือนพฤศจิกายน พบวา ณ ศนูยวจิยั
เกษตรหลวงเชียงใหม (แมเหียะ) นํ้าหนักรากของ
กิง่ทาบสูงสดุ คอื การใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
มีคาเทากับ 8.93 กรัม ซึ่งมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000, 
4,000, 2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม โดยมี
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ เทากับ 5.88, 3.30, 2.00 

และ 0.70 กรัม ตามลําดับ เชนเดียวกับศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขนุวาง) ที ่IBA ความเขมขน 
8,000 ppm มีคานํ้าหนักรากของก่ิงทาบสูงสุด 
เทากับ 9.60 กรัม โดยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000, 
4,000, 2,000 ppm และกรรมวิธีควบคุม ที่มีคา
นํ้าหนักรากของกิ่งทาบ เทากับ 6.45, 5.48, 4.20 
และ 2.70 กรัม ตามลําดับ (Table 3)

Table 3  Effect of IBA on approach grafting branches and root weight of Macadamia in 
November

Treatment

Percentage of survival of 
approach grafting branches (%)

Root weight (g)

Maehea Kunwang Maehea Kunwang

water (control)
2,000 ppm
4,000 ppm
6,000 ppm
8,000 ppm

69.38c
73.13bc
78.13b
79.38ab
85.63a

55.63c
72.50b
76.25b
78.75ab
85.00a

0.70c
2.00c
3.30c
5.88b
8.93a

2.70c
4.20bc
5.48bc
6.45b
9.60a

F-test * * * *

C.V. (%) 8.99 10.36 39.86 33.93

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

วิจารณผลการทดลอง
การศึกษาความเขมขน IBA ในการทาบก่ิง

มะคาเดเมีย พบวา ณ ศนูยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีเปอรเซ็นตการ
รอดตายของกิง่ทาบสงูสดุโดยการใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm มีคาเทากับ 85.63% ซึ่งไมแตกตาง
ทางสถิติกับ IBA ความเขมขน 6,000 ppm ที่มี

เปอรเซ็นตการรอดตายของก่ิงทาบ คือ 79.38% 
ขณะท่ีในเดือนพฤษภาคมของศูนยวจิยัเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมเหียะ) มีนํ้าหนักรากของการทาบกิ่ง
สูงท่ีสุด โดยการใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm 
มีคาเทากับ 15.68 กรัม และ ณ ศูนยวิจัยเกษตร
หลวงเชียงใหม (ขุนวาง) มีเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน 
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8,000 ppm อยูในเดือนพฤษภาคม มีคาอยูที่ 
86.25% ซึง่ไมแตกตางทางสถิตกิบั IBA ความเขมขน 
6,000 และ 4,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตาย
ของกิ่งทาบ อยูที่ 81.88 และ 79.38% ตามลําดับ 
ในขณะทีใ่นเดอืนพฤศจกิายน การใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ทาํใหนํา้หนกัรากของการทาบกิง่มคีา
สงูทีส่ดุ เทากับ 9.60 กรมั โดยจากการทดลอง พบวา 
นํา้หนกัรากของการทาบกิง่ทีส่ดุทีส่ดุอยูในเดอืนใน
เดือนพฤษภาคมของศูนยวจิยัเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหยีะ) มนีํา้หนกัรากของการทาบกิง่สงูท่ีสดุ โดย
การใช IBA ความเขมขน 8,000 ppm มีคาเทากับ 
15.68 กรัม เชนเดียวกับเปอรเซ็นตการรอดตาย
ของกิ่งทาบสูงสุดโดยการใช IBA ความเขมขน 
8,000 ppm ของศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
(แมเหียะ) ในเดือนพฤศจิกายน มีค าเทากับ 
85.63% ซึ่งไมแตกตางทางสถิติกับ IBA ความ
เขมขน 6,000 ppm ทีม่เีปอรเซน็ตการรอดตายของ
กิ่งทาบ คือ 79.38%

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุปไดวา การใช IBA ทีค่วาม

เขมขน 8,000 ppm และ IBA ที่ความเขมขน 
6,000 ppm ไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติ ิจงึควร
เลือกใช IBA ที่ความเขมขน 6,000 เนื่องจากทําให
มีประสิทธิภาพในการทาบก่ิงมะคาเดเมีย และ
มีความคุมทุนที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณเจาหนาทีข่องศูนยวจิยัเกษตรหลวง

เชียงใหม ทั้ง 2 แหง ที่ปฏิบัติงานทดลองนี้อยาง
อตุสาหะ ทาํใหไดผลงานน้ีออกมาเปนประโยชนแก
เกษตรกรที่สนใจปลูกมะคาเดเมียสืบตอไป
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