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1. พันธุ์ 344  มีลักษณะทรงต้นต้ังตรง  ทรงพุ่มแน่น  คล้ายปิรามิด  ขนาดผลปานกลาง  กะลาหนา
เล็กน้อย  ผิวเรียบ  สีผิวเมล็ดน้ําตาลอ่อน  มีจุดลาย  เนื้อในใหญ่  ปรับตัวได้ดีทุกสภาวะอากาศ  ปลูกได้ในพื้นที่สูง
จากระดับน้ําทะเล 700 เมตรขึ้นไป ควรปลูกร่วมกับพันธ์ุ 660และพันธ์ุ  741 

2. พันธุ์  741  มีลักษณะทรงต้นต้ังตรง  ทรงพุ่มแน่น  คล้ายปิรามิด  ขนาดผลปานกลาง  กะลาบาง 
ผิวเรียบ  สีผิวเมล็ดน้ําตาลอ่อน  มีจุดลาย  เนื้อในใหญ่  น้ําหนักผลสม่ําเสมอ  2.0 – 2.9  กรัม  ปรับตัวได้กว้าง
สามารถปลูกได้ในพื้นที่สูงจากระดับน้ําทะเล  500 – 1,000  เมตร  แต่ถ้าปลูกในพื้นที่ตํ่ากว่า 700  เมตรจะส่งผลต่อ
คุณภาพของเนื้อ   

3. พันธุ ์508  มีลักษณะทรงตน้ต้ังตรง  พุ่มค่อนข้างแน่น  ทรงกลม  ขนาดผลเล็กถึงปานกลาง  กะลา
หนาเล็กน้อย  ผิวเรียบ  สผีิวเมล็ดน้ําตาลอ่อน  มีจุดลาย  เนื้อในเล็ก 

4. พันธุ์  660  เป็นพันธ์ุพ่ี-น้องกับพันธ์ุ  344  สามารถปรับตัวได้ดี  เจริญเติบโตดี  ผลมีขนาดเล็ก
กะลาบาง  ออกดอกเร็ว  จึงนิยมปลูกเป็นต้นผสมแทรกกบัพันธ์ุอ่ืน ๆ   

5. พันธุ์  OC  ช่ือเต็มคือ  พันธ์ุ  Own  Choice  มีลักษณะต้นเป็นพุ่มขนาดกลาง  แตกก่ิงแขนงมาก    
ขนาดผลปานกลาง  เป็นพันธ์ุเบาจากประเทศออสเตเรีย  ให้ผลผลิตสม่ําเสมอ   

2.2  การขยายพันธุ ์

การขยายพันธ์ุสามารถทําได้หลายวิธี  แต่ที่นิยมในปัจจุบัน  มี  2  วิธี  ดังนี้ 

1.)  การทาบกิ่งแบบเสียบข้าง  ( Modified  veneer  side  grafting) 

1.1.)  เลือกกิ่งพันธ์ุดีขนาดเท่ากันหรือใหญ่กว่าต้นตอเล็กน้อยและควรเป็นกิ่งแก่จะทําให้เปอร์เซ็นต์ติด
สูง   

1.2.)  ทําการเฉือนกิ่งพันธ์ุดีเฉียงเข้าเนื้อไม้เล็กน้อย  1.5 – 2 นิ้ว   
1.3.)  เฉือนด้านบนเฉียง  30 องศาทําเป็นลิ้มและเฉือนต้นตอเป็นปากฉลามยาวเท่ากับรอยแผลพันธ์ุดี   
1.4.)  เฉือนตัดด้านหลังเล็กน้อยเพื่อเป็นลิ้ม  สอดต้นตอเข้ากับก่ิงพันธ์ุดี  ให้เนื้อเยื่อเจริญตรงกันด้านใด

ด้านหนึ่ง   
1.5.)  พันด้วยพลาสติกให้แน่น  2  รอบจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน  ผูกเชือกปากถุงต้นตอยึดกับ

ก่ิงให้แน่น  ใช้เวลาประมาณ  30 – 40  วัน  รอยแผลติดสนิทแล้วตัดยอดต้นตอทิ้ง   
1.6.)  คว่ันกิ่งดีใต้รอยทาบ  และประมาณ  2  สัปดาห์ตัดลงชําในกะบะทรายหรือขี้เถ้าแกลบ  ประมาณ  

1 – 2  เดือนแล้วจึงย้ายลงถุงเพาะอนุบาลในโรงเรือนควบคุมความช้ืน 

2.)  การต่อก่ิงแบบเสียบลิ่ม ( Cleft  grafting) 
2.1.)  เตรียมก่ิงพันธ์ุดีด้วยการคว่ันกิ่งก่อนทําการเสียบลิ้มทิ้งไว้  6 – 8  สัปดาห์   
2.2.)  ตัดต้นตอสูงจากดินประมาณ 10–15 เซนติเมตร  ถ้าต้นตออยู่ในถุงให้ต้นตอสูงประมาณ 15–20  

เซนติเมตร  ตัดให้ต้ังฉากกับกิ่ง   
2.3.)  ผ่าต้นตอลึกประมาณ  1–2  นิ้ว  และบิดใบมีดเล็กน้อย   
2.4.)  ตัดก่ิงพันธ์ุดียาวประมาณ  7 – 10 เซนติเมตร หรือมีข้อ 1 – 2 ข้อ   
2.5.)  เฉือนโคนกิ่งเป็นรูปลิ่มยาวเท่ารอยผ่านต้นตอรอยเฉือนต้องเรียบเพื่อให้เนื้อเยื่อเจริญประสานกัน

ได้ง่าย   
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3.8  การต
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ลงัติดผลเลือก

3.9  โรคแ
มีโรคแ
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เกิดจากเช้ื
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2.)  โรคร
เกิดจากเช้ื
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พบการระ

จัดด้วย  คาร์บ
4.)  หนอน
พบการระ
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ะบาดไม่มากนั
ซึ่งหากเข้าทําล

ะสมคือระหวา่

75 เซนติเมตร
ัม  และปุ๋ยคอ

3
ใส่ปุ๋ย

ตรา  600  ก
0  กรัมต่อต้
 0 - 0   20%

ปีที่  
 500 – 600

สตูรปุ๋ย  แบ่งใ
ม้ขีดไฟ  ระยะ

ออย่างน้อยสัป

นควรมีการตัด
ะยะแรกบังคับ
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รู 
รูที่สําคัญดังนี้
อเปลือกผุ   
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อร์ม่า ซึ่งเป็นเชื
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ใส่ปีละ  4  ครั
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5.)  หนอน
ระบาดมา

หญ้าติดกับลํา
เมตร  จะดีกว่
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กปีละ  2  ครั้
เก็บผลผลิตใ
 และออกด
 เก็บผลผลิต
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นธ์ุ  
ยว
นธ์ุ 
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โปรตีนมี  me
%  มีโพแ
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ลักษณะะของตน้พนัธุ์ธม์ะคาเดเมีย



1  นิ้ว  แล้

เพาะในถุง 

 

 

 

 

 

 

 

1. นําเมล็
 

 
 
 
 
 
 
 

2.  คัดเม
้วกลบด้วยทร

 
 
 
 
 
 
 

3.  เมื่อต้

4. นําต้น
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2  เดือนพร้อม

รดน้ําผสมยากั

การทาบก่ิ

หรบัทาบกิ่ง
มาณ 24 ช.ม.
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1. ตัดใบ

2. ทํากา

3. นําต้น

4. นําไป
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รเฉือนต้นพัน

นตอมาทาบกบั

อนุบาลต่อ  เม

ขั้นตอ
ละทําการเฉือน

นธ์ุดีเป็นรูปปาก

บต้นพันธ์ุดี  แ

มื่อแผลติดเชือ่

อนการทาบมะ
นต้นตอเป็นรปู
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