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คํานํา 
 
 มะคาเดเมีย เปนไมผลยืนตนขนาดใหญใบมีสีเขียวตลอดป จัดเปนพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ และเปนที่นิยมของผูบริโภคทั่วโลก มีราคาสูง สามารถใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด 
เชน เน้ือในมะคาเดเมียอบรสชาติตาง ๆ คุกกี้มะคาเดเมีย มะคาเดเมียเคลือบช็อกโกแลต ฯลฯ นอกจากน้ียังมี
ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เชน สบู ครีมบํารุงผิว แชมพู และถานอัดแทงจากกะลามะคาเดเมีย เปนตน 
 มะคาเดเมีย เริ่มนําเขามาปลูกในประเทศไทยต้ังแตป 2496 โดยกรมกสิกรรม (เดิม) ในสมัยน้ัน
และมีการติดตอนําพันธุ กิ่งพันธุ และเมล็ดพันธุ  เขามาปลูกศึกษาอยางตอเน่ือง และในป 2527  
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดสนับสนุน
งบประมาณในการสั่งซื้อพันธุ เขามาใหทดลองศึกษาเพิ่มเติม  ซึ่ งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประทานใหแกกรมวิชาการเกษตร
และทรงเล็งเห็นความสําคัญของพืชน้ี ซึ่งศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม สถาบันวิจัยพืชสวน ไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยมาอยางตอเน่ือง มีบุคลากรเจาหนาที่ที่มีประสบการณและถายทอดองคความรูมาสูรุนตอรุน 
ประกอบกับในปจจุบันบุคลากรที่มีองคความรูเกี่ยวกับมะคาเดเมียในดานตาง ๆ บางทานก็เกษียณอายุ
ราชการ บางทานก็ใกลเกษียณอายุราชการ ดังน้ัน ในป 2563 สถาบันวิจัยพืชสวน และ ศูนยวิจัย 
เกษตรหลวงเชียงใหม จึงไดเลือกและจัดทําองคความรูเทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย และไดเชิญบุคลากร 
ที่ทํางานและมีประสบการณเกี่ยวกับมะคาเดเมียทั้งจากอดีตและปจจุบันมาใหขอมูล และรวมวิเคราะห
กระบวนการในข้ันตอนที่เปนงานประจําหรือเปนองคความรูใหมที่อยูในตัวบุคคลและนํามาเรียบเรียง
จัดทําเปนเอกสารวิชาการ การจัดการความรู “เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย” ซึ่งเน้ือหาสาระในเอกสาร
วิชาการดังกลาว เปนการรวบรวมสถานการณการผลิตและการตลาด ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ของมะคาเดเมีย ประวัติและการพัฒนาพันธุ พันธุและการพัฒนาพันธุของกรมวิชาการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิต เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป จึงหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารวิชาการฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนตอเกษตรกร ผูประกอบการ นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไปสามารถนําไปใชในการพัฒนาการ
ผลิตใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพไดมาตรฐานสรางความมั่นคงและรายไดเพิ่มข้ึนแกทุกภาคสวน รวมถึง
ชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 สุดทายสถาบันวิจัยพืชสวน ขอขอบพระคุณทานที่ปรึกษา คณะทํางาน และทุกฝายที่เกี่ยวของ 
ที่รวมดําเนินการฯ จนบรรลุผลสําเร็จและจะเปนประโยชนที่ใชในการพัฒนาพืชมะคาเดเมียใหกาวหนา
อยางย่ังยืน  
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บทที่ 1 
ที่มาและความสําคญั 

 
 มะคาเดเมีย เปนไมประเภทยืนตนขนาดใหญ ใบมีสีเขียวตลอดปและไมผลัดใบ (evergreen tree) 
ลักษณะของผลมีเปลือกแข็งและหนา (nut) มีแหลงกําเนิดในบริเวณใกลเขตรอนและฝนตกชุกของรัฐนิวเซาท
เวลส และควีนสแลนด เครือรัฐออสเตรเลีย นอกจากน้ียังมีการนํามาขยายพันธุในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลก เชน 
มลรัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรฐัซมิบบัเว สาธารณรฐั
มาลาวี สาธารณรัฐแอฟริกาใต รวมทั้งประเทศไทย (Xavier et al., 2016) คุณประโยชนของมะคาเดเมียมี
หลายประการ อาทิ เน้ือใน (kernel) ของมะคาเดเมียมีคุณคาทางโภชนาการสูง เหมาะกับผูที่ตองการควบคุม
ปริมาณคอเลสเตอรอล ประกอบดวยวิตามินและเกลือแรชนิดตาง ๆ (Akhtar et al., 2008) สวนของเน้ือใน
สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑทั้งเพื่อการบริโภคและไมบริโภค (เหรียญทอง และคณะ, 2556) โดยทั่วไป
นิยมนําผลมะคาเดเมียมาบริโภคเปนอาหารวาง (snack) ประเภทขบเค้ียว เน่ืองจากมีรสชาติอรอย จน
ไดรับการยกยองใหเปนราชาแหงพืชเค้ียวมัน สามารถนํามาจําหนายทั้งในรูปแบบสินคาเกษตรสําเร็จรูป
และแบบกึ่งสําเร็จรูป ประกอบดวย มะคาเดเมียที่มีกะลา (inshell macadamia nut) ที่ผานการอบแหง 
มะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน (macadamia kernel) ที่ยังไมผานและผานการแปรรูป (Angko, 2004) 
นํามาใชเปนสวนผสมในอาหารประเภทตาง ๆ เชน ขนมคุกกี้ เบเกอรี่ ชนิดตาง ๆ ใชเปนสวนผสมใน
อาหารคาว หรือนํามาสกัดนํ้ามันเพื่อใชเปนสวนผสมในงานดานเภสัชกรรมและเครื่องสําอาง (Cazzola et 
al., 2018) นอกจากน้ีกะลาของผลมะคาเดเมียยังสามารถนํามาผลิตเพื่อใชเปนเช้ือเพลิงใหพลังงาน เชน 
การทําถาน เปนตน (Xavier et al., 2016) 
 สําหรับประเทศไทย มะคาเดเมียถูกนําเขามาใน ป พ.ศ. 2496 โดย องคการบริหารวิเทศกิจแหง
สหรัฐอเมริกา (United States Operation Mission: USOM) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดสงมอบเมล็ดมะคาเดเมีย
ชนิดผิวเรียบแกกรมกสิกรรม (ปจจุบันคือ กรมวิชาการเกษตร) ซึ่งมีการทดลองปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี 
เชียงใหม และตาก (กรมวิชาการเกษตร, 2538) ตอมาภายหลัง วันที่ 16 กุมภาพันธ 2527 พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดทรงเสด็จพระราชดําเนินและทรงปลูกตนมะคาเดเมียที่ขุนวาง 
(ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมในปจจุบัน) (กรมวิชาการเกษตร, 2544) ดวยพระมหากรุณาธิคุณจึงทําให 
กรมวิชาการเกษตรไดเริ่มตนดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับมะคาเดเมีย ต้ังแตป พ.ศ. 2528 และยังคงวิจัยตอเน่ือง
จนถึงปจจุบัน  
 นอกจากน้ีมะคาเดเมียเปนพืชที่สามารถนํามาปลูกเพื่อใชปรับปรุงสภาพปาเสื่อมโทรม หรือ 
ชวยรักษาความชุมช้ืนของแหลงตนนํ้า รวมทั้งเปนพืชที่มีศักยภาพในการนํามาปลูกในพื้นที่ที่มีการทําไร
เลื่อนลอยเพื่อสรางพื้นที่ปา ในป พ.ศ. 2561 พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในประเทศไทยมี 10,733 ไร พื้นที่ 
เก็บเกี่ยวผลผลิต 4,701 ไร ซึ่งพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียอยูภายใตการกํากับดูแลของโครงการพัฒนาดอยตุง 
โครงการพระราชดําริ เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผูประกอบการเอกชนรายใหญและ 
รายยอย ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก เชียงราย เลย เพชรบูรณ ตาก ลําปาง เชียงใหม พิษณุโลก 
แมฮองสอน และชัยภูมิ และพื้นที่ปลูกหลัก ไดแก เชียงราย เลย และเพชรบูรณ (ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2562ก) โดยสามารถใหผลผลิตรวม 1,996,700 กิโลกรัม คิดเปนผลผลิตตอไร
จํานวน 927 กิโลกรัม เมล็ดที่มีกะลาราคา 80-100 บาทตอกิโลกรัม เมล็ดเน้ือในราคา 800-1,200 บาท
ตอกิโลกรัม  
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 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ไดศึกษาและพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย 

อยางตอเน่ือง ในปจจุบันไดรวบรวมและพัฒนาสายพันธุมะคาเดเมีย รวมทั้งถายทอดขยายตนพันธุ 

สูเกษตรกร ไดแก พันธุเชียงใหม 400 เชียงใหม 700 และ เชียงใหม 1000 ซึ่งเปนพันธุที่เจริญเติบโตไดใน

พื้นที่ปลูกและสภาพอากาศที่แตกตางกัน อีกทั้งมีการศึกษาและพัฒนาสายพันธุใหสามารถปลูกในพื้นที่ที่มี

ความหลากหลายจากระดับทะเลที่แตกตางกัน วิธีการในการขยายพันธุ และปจจัยที่สงผลตอผลผลิต เชน 

การจัดทรงพุมและการตัดแตงกิ่ง การจัดการระบบนํ้า การจัดการธาตุอาหาร การจัดการวัชพืช แมลง และ

โรคที่กอใหเกิดความเสียหายกับตนและผลผลิต เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว การกําหนด

มาตรฐานของผลผลิต การแปรรูปผลผลิตมะคาเดเมียอยางครบวงจรดวยเครื่องมือและเครื่องจักรกล 

ขนาดเล็ก รวมถึงการเพิ่มมูลคามะคาเดเมียดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่หลากหลาย สถาบันวิจัย 

พืชสวนจึงไดรวบรวมองคความรูในดานตาง ๆ ของการผลิตมะคาเดเมียใหมีผลผลิตสูง และมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานมาจัดพิมพ ซึ่งจักเปนประโยชนตอเกษตรกรและผูประกอบการ เพราะการปลูกมะคาเดเมีย 

ซึ่งเปนไมยืนตนที่ใหผลผลิตยาวนานจะชวยพัฒนาความเปนอยูของเกษตรกรที่ปลูกมะคาเดเมียใหมี 

ความมั่นคง สรางรายไดที่ย่ังยืนรวมทั้งผูประกอบการแปรรูป เน่ืองจากตลาดยังเปดกวาง มีรายไดเพิ่มข้ึน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีทําใหชุมชนเขมแข็ง และชวยอนุรักษสิ่งแวดลอมดวยอีกทางหน่ึง  
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บทที่ 2 
สถานการณการผลิตและการตลาด 

 
2.1 สถานการณการผลิตมะคาเดเมียของโลก 
 มะคาเดเมีย มี 2 ชนิด ที่ใชรับประทานได คือ มะคาเดเมียชนิดผิวเรียบ (Macadamia integrifolia 
Maiden & Betche) และ ชนิดผิวขรุขระ (M. tetraphylla L.) ซึ่งนิยมปลูกเชิงการคาในประเทศแถบเขต
รอนและกึ่งเขตรอน 
 การซื้อ-ขาย มะคาเดเมียสามารถแบงเปน 2 ประเภท ไดแก มะคาเดเมียแบบเมล็ดทั้งกะลาและ 
มะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน จากรายงานการประชุมในป พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดโดย International Nut and 
Dried Fruit Council พบวา สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียมากที่สุดในโลก คือ 406,250 ไร 
และมีพื้นที่ปลูกใหมตอปมากที่สุด คือ 62,500 ไร แตอยางไรก็ตามจากการคาดการณ ป พ.ศ. 2563 พบวา 
สาธารณรัฐแอฟริกาใตผลิตมะคาเดเมียที่มีเมล็ดทั้งกะลาไดสูงที่สุดในโลกประมาณ 64,800 เมตริกตัน รองลงมา 
ไดแก เครือรัฐออสเตรเลียผลิตไดประมาณ 58,000 เมตริกตัน สาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตไดประมาณ 50,000 
เมตริกตัน และ สาธารณรัฐเคนยาปริมาณ 47,000 เมตริกตัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 พื้นที่ปลูกและปริมาณการผลิตมะคาเดเมยีของประเทศตาง ๆ  พ.ศ. 2558-2563 

ประเทศ 
พ้ืนท่ีปลูก 

(ไร) 

พ้ืนท่ี 
ปลูกใหม 

(ไร) 

ผลผลิตมะคาเดเมียแบบเมล็ดท้ังกะลา (เมตริกตัน) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

จีน 406,250 62,500 5,000 8,000 12,000 20,000 30,000 50,000 
แอฟริกาใต 121,875 9,375 46,950 50,500 54,000 57,600 61,200 64,800 
ออสเตรเลีย 109,375 6,250 43,945 46,000 50,000 53,000 55,000 58,000 
เคนยา 109,375 4,500 24,000 27,500 32,000 36,000 42,000 47,000 
กัวเตมาลา 62,500 6,250 8,867 9,050 9,225 9,400 9,575 9,800 
สหรัฐอเมริกา 51,000 - 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 
มาลาวี 37,863 1,688 6,559 7,573 6,967 7,803 7,178 8,040 
บราซิล 37,500 2,500 6,000 6,300 6,600 6,900 7,200 7,500 
เวียดนาม 12,500 12,500 100 500 1,000 2,000 3,000 5,000 
โมซมับิก 6,250 3,125 500 1,000 2,000 5,000 8,000 10,000 
รวม 594,488 108,688 158,421 172,923 190,292 214,203 239,653 276,640 

ที่มา: SAMAC (2018)  
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เมื่อพิจารณาขอมูลสัดสวนการผลิตมะคาเดเมียของประเทศที่มีการปลูก พบวา มีแนวโนมการผลิต 
มากข้ึนจากป ค.ศ.2003-2019 (พ.ศ.2546-2562) (ภาพที่ 1) 

 
 
ภาพท่ี 1 สัดสวนการผลิตมะคาเดเมียของแตละประเทศและผลรวมทั้งหมดระหวางป ค.ศ. 2003-2019  
  (ที่มา: SAMAC, 2020) 

 นอกจากน้ีผลผลิตมะคาเดเมียที่ไดยังมีความสัมพันธกับอัตราการเติบโตทางการตลาด ซึ่งพบวา
บริเวณพื้นที่ตาง ๆ มีอัตราการเติบโตของตลาดมะคาเดเมียแตกตางกัน โดยทวีปอเมริกาเหนือ มีอัตรา 
การเติบโตทางการตลาดสูงที่สุด (ภาพที่ 2) เน่ืองจากมีการขยายพื้นที่ปลูกใหมเพื่อใหไดผลผลิตเพิ่ม 
มากข้ึน สวนทวีปอเมริกาใต ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มีอัตราการเติบโตของตลาดปานกลาง และทวีป
แอฟริกามีอัตราการเติบโตของตลาดนอยที่สุด เน่ืองจากเปนทวีปที่มีการผลิตมะคาเดเมียมาอยางยาวนาน 
(Mordor intelligence, 2020) 

 
ภาพท่ี 2 อัตราการเติบโตของตลาดมะคาเดเมียในทวีปตาง ๆ 

       (ที่มา: Mordor intelligence, 2020) 

อเมริกาเหนือ 

          ออสเตรเลีย           แอฟริกาใต้             กัวเตมาลา            เคนยา            สหรัฐอเมริกา            มาลาว ี            จีน             อืนๆ 

เอเชีย 

แอฟริกา 

ออสเตรเลีย 
อเมริกาใต้ 
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 เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนการผลิตมะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือในกับผลไมเปลือกแข็งชนิดอื่น ๆ 
พบวา การผลิตมะคาเดเมียมีสัดสวนเพียงรอยละ 1 ของผลผลิตผลไมเปลือกแข็งทั้งหมด (ภาพที่ 3)  
แตอยางไรก็ตาม การผลิตมะคาเดเมียมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนตามความตองการของตลาด ซึ่งในป พ.ศ. 2563 
ตลาดการสงออกมะคาเดเมียที่ใหญที่สุด คือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 
ตามลําดับ 

 
 

 

ภาพท่ี 3 รอยละการผลิตผลไมเปลือกแข็งชนิดตาง ๆ ของโลก ป พ.ศ. 2562 
        (ที่มา: SAMAC, 2020) 

 ปจจุบันตลาดมะคาเดเมียโลกในภาคอุตสาหกรรมประกอบดวยบริษัทตาง ๆ เชน Hamakua 
Macadamia Nut, MacFarms, Mauna Loa Macadamia Nut Corp, Nambucca Macnuts, 
Wondaree Macadamia Nuts, Eastern Produce, Golden Macadamias, Ivory Macadamias, 
Kenya Nut และ Macadamia Processing เปนตน เมื่อวิเคราะหตลาดการผลิตมะคาเดเมียโดยอางอิง
จากลักษณะทางภูมิศาสตรและพื้นที่ปลูก พบวา มีการมุงเนนตลาดมะคาเดเมียทางเอเชีย มีการจัดกลุม
ตลาดโดยอางอิงจากพื้นฐานของโรงงานอุตสาหกรรม ตําแหนง ประเภท และการนําไปประยุกตใช 
นอกจากน้ียังมีการจัดประเภทของตลาดมะคาเดเมียออกเปน 3 กลุม ตามรสชาติ ไดแก รสชาติด้ังเดิม  
รสอบเกลือ และรสหวานมัน และยังจัดประเภทตลาดในดานการนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม และอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Market 
Wacth, 2020) ประเทศ 5 อันดับแรกของโลกที่มีการผลิต จําหนาย และนําเขามะคาเดเมีย มีดังน้ี 
 1. สาธารณรัฐแอฟริกาใต 
 การเพิ่มพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในสาธารณรัฐแอฟริกาใต จากฐานขอมูลภาคอุตสาหกรรมในป  
พ.ศ. 2562 พบวา มีพื้นที่ปลูกเพิ่มข้ึน 37,263 ไร โดยจังหวัด KwaZulu-Natal มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมีย
เพิ่มข้ึนสูงสุดติดตอกันสองป โดยมีพื้นที่ปลูกใหมเพิ่มข้ึน 14,675 ไร (คิดเปนรอยละ 39) รองลงมา คือ จังหวัด 
Mpumalanga (รอยละ 36), Limpopo (รอยละ 21), Cape (รอยละ 3) และจังหวัดอื่น ๆ (รอยละ 1) ตามลําดับ 
(ภาพที่ 4) พื้นที่ปลูกทั้งหมดในสาธารณรัฐแอฟริกาใตมีประมาณ 279,850 ไร โดยผลผลิตมะคาเดเมียที่ได 
มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนแบบเทาตัวและมีอัตราผลผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งสัมพันธกับพื้นที่ปลูกที่ เพิ่มข้ึน 
อยางตอเน่ือง 

             Almonds kernel             Brazil nuts kernel             Cashews kernel                Hazelnuts kernel              Macadamias kernel 
             Pecans kernel                 Pine nuts kernel              Pistachios in shell             Walnut kernel 
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ภาพท่ี 4 พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในสาธารณรัฐแอฟริกาใต ป พ.ศ. 2562 

 (ที่มา: SAMAC, 2020) 

 สายพันธุมะคาเดเมียที่ไดรับความนิยมในการปลูกอยางตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2561 คือ สายพันธุ 
Beaumont ซึ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึนรอยละ 28 สวนในป พ.ศ. 2563 พบวา สายพันธุ Nelmak ไดรับความนิยม 
ในการปลูกเพิ่มข้ึน ตรงกันขามกับสายพันธุ A4 ที่มีความนิยมลดลง นอกจากน้ีสายพันธุอื่น ๆ ที่นิยมในการปลูก
โดยทั่วไป ไดแก สายพันธุ 816, 814 และ 788  

ผลผลิตมะคาเดเมียในสาธารณรัฐแอฟริกาใต ป พ.ศ. 2562 แบบทั้งกะลามีปริมาณ 59,050 ตัน  
(ที่ระดับความช้ืนของเมล็ดเน้ือในรอยละ 1.5) โดยเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2561 จํานวน 2,500 ตัน ซึ่งผลผลิต 
มะคาเดเมียของแอฟริกาใตมากกวารอยละ 98 ถูกผลิตเพื่อการสงออก โดยการสงออกในป พ.ศ. 2562  
มีมูลคาสูงถึง 4.8 พันลานแรนด หรือประมาณ 8.6 พันลานบาท โดยสงออกเปนมะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ด 
เน้ือในปริมาณ 34,556 ตัน หรือประมาณรอยละ 55 ของการสงออกมะคาเดเมียทั้งหมด สําหรับภาพรวม 
การสงออกเมื่อแยกตลาดเปนมะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน มีปริมาณการสงออก 11,058 ตัน โดย 
สงผลผลิตออกไปยังประเทศแถบอเมริกาเหนือรอยละ 41 แถบยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักรรอยละ 47 
แถบเอเชียกลางรอยละ 7 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนรอยละ 2 
สําหรับมะคาเดเมียแบบทั้งกะลา มีปริมาณการสงออก 28,056 ตัน หรือประมาณรอยละ 45 ของผลผลิต
เพื่อการสงออกทั้งหมด ซึ่งตลาดการสงออกที่สําคัญ ไดแก ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยราคามะคาเดเมียแบบทั้งกะลาจะมีราคา 74.13 แรนด หรือประมาณ 130 บาทตอกิโลกรัม 
และราคามะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือในจะมีราคา 261.11 แรนด หรือประมาณ 480 บาทตอกิโลกรัม 
 2. เครือรัฐออสเตรเลีย 
 มะคาเดเมียที่ปลูกทั่วไปในเครือรัฐออสเตรเลียจะเริ่มใหผลผลิตเมื่อตนมอีายุ 15 ปข้ึนไป แตละตน
สามารถใหผลผลิตประมาณ 12-20 กิโลกรัมตอป ป พ.ศ. 2561 ผลผลิตมะคาเดเมียในเครือรัฐออสเตรเลีย 
มี 53,000 เมตริกตัน(SAMMAC,2018) โดยพื้นที่ปลูกเริ่มมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2558 เกิด
จากการลงทุนเพื่อใหเกิดความย่ังยืนดวยการเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิต ซึ่งสงผลกระตุนใหเกิดการ
สงออกผลไมเปลือกแข็งต้ังแตป พ.ศ. 2556 เพิ่มสูงข้ึนเทาตัว ตอมาในป พ.ศ. 2561 มีการขยายพื้นที่ปลูก
ในทุกภูมิภาค เชน ภูมิภาค Emerald North ในเมือง Bundaberg, Emerald และ Mackay ในรัฐ   
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ควีนสแลนด และภูมิภาค Yamba south ในเมือง Ballina และ Clarence Valley ในรัฐนิวเซาทเวลส 
(AgriOrbit, 2018) ซึ่งมีความสัมพันธกับการผลิตเช้ือเพลิงดวยมะคาเดเมียภายในประเทศที่เติบโตเพิ่มข้ึน 
ตามลําดับ ทางภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการปลูกมะคาเดเมีย 6,000 ลานตน ครอบคลุมพื้นที่กวา 
100,000 ไร และผูปลูกมากกวา 850 ราย เครือรัฐออสเตรเลียเปนประเทศที่มีมูลคาการผลิตมะคาเดเมีย
ของโลกรอยละ 70 มีการสงออกมะคาเดเมียไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก มากกวา 40 ประเทศ ดวย
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของผูบริโภคที่หันมาใหความสนใจดานโภชนาการ และในระดับนานาชาติที่ให
ความสําคัญกับการเติบโตดานการตลาดของมะคาเดเมีย จึงกลายเปนสิ่งผลักดันตลาดมะคาเดเมีย
ภายในประเทศอีกดวย ใน ป พ.ศ. 2563 เครือรัฐออสเตรเลียยังคงเปนประเทศอันดับตน ๆ ในการผลิต 
มะคาเดเมีย แตการบริโภคภายในประเทศลดลงเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผลผลิตมะคาเดเมียที่ไดจากเครือรัฐออสเตรเลียมีรอยละการสงออกสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบจากจํานวน
ผลผลิตภายในประเทศที่มีปริมาณ 12,760 เมตริกตัน โดยแบงเปนการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ
เพียง 3,347 เมตริกตัน โดยมีรัฐนิวเซาทเวลส และรัฐควีนสแลนด เปนแหลงผลิตหลักและกําลังมีการ
ขยายพื้นทีป่ลูกมากข้ึน (Mordor intelligence, 2020; WorldAtlas, 2018)  
 3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 การบริโภคของสาธารณรัฐประชาชนจีน ป พ.ศ. 2556 มีปริมาณเพิ่มสูงข้ึน 5,843 เมตริกตัน ตอมาในป  
พ.ศ. 2558 มีปริมาณลดลงเหลือ 1,657 เมตริกตัน แตป พ.ศ. 2559 กลับมีการบริโภคเพิ่มข้ึน 4,055 เมตริกตัน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีการนําเขาและสงออกมะคาเดเมียแบบที่ผานการแปรรูป ขอมูลจาก 
Australian Macadamia Society พบวา ชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการนําเขา 
มะคาเดเมียจากตลาดโลกประมาณ 1,294 ตัน จนสิ้นสุดป พ.ศ. 2559 สาธารณรัฐประชาชนจีนนําเขา 
มะคาเดเมียรอยละ 32 ซึ่งเปนประเทศที่นําเขามะคาเดเมียมากที่สุดของโลก แตหากมองในภาพรวม 
ของประเทศการนําเขามะคาเดเมียของสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปริมาณลดลงอยางตอเน่ือง โดยในป 
พ.ศ. 2553 มีปริมาณการนําเขา 10,000 เมตริกตัน และลดลงเหลือ 4,500 เมตริกตัน ในป พ.ศ. 2559 
สาธารณรัฐประชาชนจีนตองการพัฒนาเพื่อกลายเปนผูผลิตมะคาเดเมียและเปนประเทศผูสงออก 
รายสําคัญ โดยมณฑลยูนนานเปนแหลงผลิตที่สําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหผลผลิตรอยละ 80 
ของผลผลิตทั้งประเทศ มะคาเดเมียไดกลายเปนหน่ึงในอุตสาหกรรมบนพื้นที่ราบสูงของมณฑลยูนนาน 
และทําใหจังหวัดหลินชางกลายเปนศูนยกลางการซื้อ-ขายมะคาเดเมีย การเตรียมกลยุทธ Internet Plus 
สรางรูปแบบการคาออนไลนมะคาเดเมียโดยเฉพาะ รวมทั้งการเปนเจาภาพจัดประชุมงาน “The 8th 
International Macadamia Symposium” ระหวางวันที่ 14-20 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดหลินซาง 
ภายใตการผลักดันของรัฐบาลจึงทําใหมณฑลยูนนานไดมีสวนรวมในการกําหนดราคามะคาเดเมีย 
ในตลาดโลก และชวยสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพดานการปลูกมะคาเดเมียใหไดมาตรฐาน (กรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศ, 2561; WorldAtlas, 2018)  
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 4. สาธารณรัฐเคนยา 
 ในป พ.ศ. 2561 สาธารณรัฐเคนยามีการจําหนายผลผลิตมะคาเดเมียปริมาณ 6,435 ตัน โดย 
ความตองการของตลาดเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 3.93 เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2560 และระหวางป พ.ศ. 2558-
2561 สาธารณรัฐเคนยามีการสงออกมะคาเดเมียเพิ่มข้ึนในปริมาณรอยละ 35.45 และมูลคามีการเติบโตเพิ่มข้ึน
รอยละ 159 ในป พ.ศ. 2561 สรางรายไดใหกับประเทศ 87.59 ลานดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 2,800 ลานบาท 
ซึ่งมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึนจากป พ.ศ. 2560 ประมาณรอยละ 14.24 ที่มีมูลคาการสงออก 75.12 ลานดอลลาร
สหรัฐ หรือ ประมาณ 2,400 ลานบาท เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2560-2561 ในป พ.ศ. 2561 สาธารณรัฐเคนยา 
มีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกรอยละ 14.8 โดยประเภทของผลิตภัณฑ ไดแก มะคาเดเมียผลสดหรือทําใหแหง 
แบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน (Wamucii, 2020ก) ราคามะคาเดเมียในสาธารณรัฐเคนยาไดมีการ 
ปรับเพิ่มสูงข้ึน โดยป พ.ศ. 2558 มีราคา 10.6 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม หรือประมาณ 340 บาทตอกิโลกรัม  
ป พ.ศ. 2560 มีราคา 12.15 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม หรือประมาณ 390 บาทตอกิโลกรัม และในป พ.ศ. 2561 
ราคาเพิ่มเปน 13.52 ดอลลารสหรัฐตอกิโลกรัม หรือประมาณ 430 บาทตอกิโลกรัม มีการปรับเพิ่มข้ึนรอยละ 
11.28 ดังน้ัน จึงมีการคาดการณราคามะคาเดเมีย ในป พ.ศ. 2563 อยูระหวาง 12.15-13.52 ดอลลารสหรัฐตอ
กิโลกรัม หรือประมาณ 390-430 บาทตอกิโลกรัม (Wamucii, 2020ข) 
 5. สหรัฐอเมริกา 
 สหรัฐอเมริกา เปนประเทศที่มีผูบริโภคมะคาเดเมียมากที่สุดในโลก โดยมีอัตราการบริโภคอยู
ระหวาง 8,800-9,800 เมตริกตัน นอกจากน้ีสหรัฐอเมริกาเปนแหลงผลิตและสงออกมะคาเดเมียที่สําคัญ 
และยังมกีารนําเขามะคาเดเมียมากที่สุดอีกดวย ผลผลิตจะนํามาบริโภคภายในประเทศเปนสวนใหญ โดย
แหลงผลิตมะคาเดเมียเพื่อใชในการบริโภคภายในประเทศ คือ มลรัฐฮาวาย รองลงมา คือ มลรัฐฟลอริดา 
และมลรัฐแคลิฟอรเนีย (WorldAtlas, 2018) สําหรับบริเวณพื้นที่ปลูกที่มีความสมบูรณในมลรัฐฮาวาย 
ใหผลผลิตมะคาเดเมียไดอยางนอย 1,255 กิโลกรัมตอไร ในขณะที่พื้นที่ที่มีความสมบูรณตํ่าสามารถให
ผลผลิตไดประมาณ 933 กิโลกรัมตอไร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตในแปลงปลูกที่มีการจัดการระบบ 
ที่ดีของเครือรัฐออสเตรเลีย พบวา สามารถใหผลผลิตไดประมาณ 717-896 กิโลกรัมตอไร (Agricultural 
marketing resource center, 2017) 

2.2 สถานการณการผลิตมะคาเดเมียของประเทศไทย 
 1) พ้ืนท่ีปลูก และผลผลิตมะคาเดเมีย  
 พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในประเทศไทย ป พ.ศ. 2561 มีเน้ือที ่10,733 ไร แบงเปนพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต
ไดประมาณ 4,701 ไร (ภาพที่ 5) และมีแนวโนมการขยายพื้นที่ปลูก โดยพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได
เพิ่มข้ึนจาก ป พ.ศ. 2560 จํานวน 493 และ 277 ไร ตามลําดับ 
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ภาพท่ี 5 พื้นที่ปลูกมะคาเดเมียของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2557-2561 

        (ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, 2562ก.) 

 พื้นที่ปลูกที่อยูภายใตการดูแลของโครงการพัฒนาดอยตุง โครงการพระราชดําริ เกษตรกรรายยอย 
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งผูประกอบการเอกชนรายใหญและรายยอย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 9 จังหวัด 
จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด คือ เชียงราย (อ. แมสรวย, อ. แมฟาหลวง) รองลงมา คือ เลย (อ. ภูเรือ, อ. นาแหว) 
เพชรบูรณ (อ. เขาคอ, อ. หลมสัก, อ. นํ้าหนาว) ตาก แมฮองสอน (อ. เมือง, อ. ปางมะผา) ลําปาง 
เชียงใหม (อ. แมแตง, อ. แมริม, อ. จอมทอง, อ. แมแจม, อ. สะเมิง, อ. แมวาง) พิษณุโลก (อ. วังทอง) 
และชัยภูมิ ตามลําดับ สามารถใหผลผลิตรวม 12,704,721 กิโลกรัม คิดเปนผลผลิต 2,565 กิโลกรัมตอไร 
(ตารางที่ 2) (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2562ก.)  

ตารางท่ี 2 สถานการณการเพาะปลูกมะคาเดเมียของแตละจังหวัด ป พ.ศ. 2561  

ที่ จังหวัด 
พื้นที่ยืนตนทั้งหมด (ไร) ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร) 

ราคาขายเฉล่ีย 
(บาท/

กิโลกรัม) 
ใหผลผลิต ยังไมให

ผลผลิต 
รวม  

1 เชียงราย 3,852 4,039 7,891 12,323,811 3,199 250.50 
2 ตาก 512 - 512 309,000 604 109.48 
3 เลย 233 1,053 1,286 60,700 261 80.00 
4 เพชรบูรณ 158 553 711 1,900 12 58.42 
5 ลําปาง 107 - 107 8,560 80 100.00 
6 เชียงใหม 42 - 42 - - - 
7 พิษณุโลก 26 10 36 750 29 100.00 
8 แมฮองสอน 18 123 141 - - - 
9 ชัยภูมิ 5 2 7 - - - 

รวมทั้งหมด 4,953 5,780 10,733 12,704,721 2,565 246.12 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, (2562ก.) 

 กรมวิชาการเกษตรมีศูนยวิจัยที่ดําเนินงานวิจัยมะคาเดเมียจํานวน 6 ศูนย ไดแก ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรที่สูงเชียงราย (อ. แมสรวย) มีพื้นที่ปลูก 200 ไร ตนสวนใหญมีอายุประมาณ 30 ป จํานวน 4,000 ตน 
ศูนยวิจัยพืชสวนเลย (อ. ภูเรือ) มีพื้นที่ปลูก 50 ไร อายุ 5-10 ป ประมาณ 900 ตน และอายุ 30 ป 100 ตน 
ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง และขุนวาง) พื้นที่ปลูกรวม 50 ไร อายุ 10 ป จํานวน 100 ตน  
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อายุ 20 ป จํานวน 100 ตน และ อายุ 30 ป จํานวน 200 ตน ศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (อ.เขาคอ)  
มีพื้นที่ปลูก 20 ไร อายุ 10-15 ป จํานวน 400 ตน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก พื้นที่ปลูก 12 ไร  
อายุ 3-5 ป จํานวน 130 ตน และ อายุ 30 ป จํานวน 100 ตน และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน 
พื้นที่ปลูก 10 ไร อายุ 20-30 ป จํานวน 200 ตน สามารถใหผลผลิตรวม 117,000 กิโลกรัม 
 ราคาจําหนายผลผลิตมะคาเดเมีย 
 ราคาจําหนายผลผลิตมะคาเดเมีย ต้ังแตป พ.ศ. 2557 พบวา มะคาเดเมียมีราคา 278.22 บาทตอกิโลกรัม 
แตลดลงในป พ.ศ. 2558-2559 และเพิ่มสูงข้ึนในป พ.ศ. 2560 โดยขอมูลในป พ.ศ. 2561 มะคาเดเมียแบบทั้ง
กะลามีราคา 246.12 บาทตอกิโลกรัม (ภาพที่ 6) (พิจิตร, 2558; ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
2562ข.)  

 
ภาพท่ี 6 ผลผลิตมะคาเดเมียทีเ่กบ็เกี่ยวได และราคาจําหนายเฉลี่ย ป พ.ศ. 2557-2561 
         (ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2562ข.) 

การผลิตมะคาเดเมียในจังหวัดเลย พบวา มะคาเดเมียแบบทั้งกะลาที่ยังไมผานการแปรรูปมีราคา 
80-100 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งในป พ.ศ. 2558 และ 2559 มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมีย 1,220 และ 1,210 ไร 
ตามลําดับ ตอมาในป พ.ศ. 2560 มีพื้นที่เพิ่มข้ึนเปน 1,728 ไร พื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได 759 ไร จากเกษตรกร 
668 ครัวเรือน โดยพื้นที่สวนใหญอยูในเขตอําเภอภูเรือ นาแหว และดานซาย ซึ่งอําเภอภูเรือมีการปลูกมาก
ที่สุด และพื้นที่ปลูก 1 ไร จะใหผลผลิตประมาณ 530 กิโลกรัม  

ในเขตอําเภอนาแหว และภูเรือมีการแปรรูปมะคาเดเมียเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งมีการวางจําหนาย 
ในรานขายของฝาก หางสรรพสินคา สนามบิน และมีพอคากลางทําหนาที่รับซื้อเพื่อสงออกจําหนายใหกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี เปนตน การแปรรูป
ผลผลิตชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนประมาณ 2-3 เทา ซึ่งไดมีการวางแผนเพื่อจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ โดย
มุงเนนการแปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย ป พ.ศ. 2545 ไดมีการรวบรวมกลุม
เกษตรกร และจัดต้ังเปนกลุมเกษตรกรผูปลูกมะคาเดเมียตอเน่ืองไปในป พ.ศ. 2546 ซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงวิทยาศาสตรฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ที่มีบทบาทชวยเหลือในการนําสวนตาง ๆ ของมะคาเดเมียมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ 
ปจจุบันประกอบดวยสมาชิกประมาณ 15-20 คน เมื่อรวมจํานวนเครือขายทั้งกลุมเกษตรกรและผูแทน
จําหนายจะมีทั้งหมด 150 คน โดยมีวิสาหกิจชุมชนบานบอเหมืองนอย จังหวัดเลย เปนตัวแทนในการ
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รับประกันราคามะคาเดเมียใหกับเกษตรกรจากจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศที่นําผลผลิตมาจําหนาย ไดแก 
เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน และตาก โดยมีการรับซื้อมะคาเดเมียในราคารับประกันสําหรับสมาชิก  
ผลสด (Fresh green macadamia) ราคา 60-75 บาทตอกิโลกรัม สําหรับเกษตรกรนอกกลุมราคา 45-
50 บาทตอกิโลกรัม เมื่อนํามาแปรรูปผานการอบไมมีการกะเทาะเปลือกออกราคา 450-500 บาทตอ
กิโลกรัม และเน้ือในกะเทาะเปลือกออก สามารถแบงออกเปน 3 เกรด คือ เกรด A มีลักษณะผลใหญและ
เมล็ดไมแตกหักราคา 900 บาทตอกิโลกรัม เกรด B มีลักษณะผลขนาดเล็กและไมแตกหักราคา 600 บาท
ตอกิโลกรัม และเกรด C มีลักษณะผลแตกราคา 400-300 บาทตอกิโลกรัม สวนที่เปนกะลาสามารถนํามา
แปรรูปเปนผงขัดผิว สําหรับผลิตภัณฑของกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานบอเหมืองนอย มีช่ือวา 
“เกษตรภูสวนทราย” เน่ืองจากเปนหมูบานที่อยูในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติภูสวนทราย และในปจจุบันมี
การรับซื้อผลผลิตมากกวาปละ 50 ตัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากกวา 20 ชนิด เชน 
อบเกลือ อบธรรมชาติ อบทั้งเปลือก เคลือบช็อกโกแลต แปรรูปเปนเนย นํ้ามัน เปนตน โดยมีการจําหนาย
ราคา 300-1,200 บาทตอกิโลกรัม จากผลผลิตทั้งหมดในปจจุบันยังคงไมเพียงพอตอความตองการของ
ตลาด ในขณะเดียวกันไดมีการเปดศูนยการเรียนรูดานการปลูกและการแปรรูป รวมถึงมีการต้ังเปาหมาย
ขยายพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียใหเพิ่มมากข้ึนไมตํ่ากวา 3,000 ตนตอป (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) 

การปลูกมะคาเดเมียทางภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย ไดมีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
มะคาเดเมียดอยชาง หรือ ลีซอมะคาเดเมีย (Leesoaw Macadamia) โดยมกีารจัดจําหนายและจัดสงมะ
คาเดเมีย รวมทั้งนํ้ามันมะคาเดเมีย ซึ่งเปนการเพาะปลูกในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงมาจากพื้นที่ปลูกฝนในอดีต 
ชวยสรางอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกร และเปนการมอบผืนปากลับคืนสูธรรมชาติอยางย่ังยืน 
(วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปมะคาเดเมียดอยชาง, 2563)  

2) การนําเขาและสงออกมะคาเดเมีย 
การนําเขา 

 ในป พ.ศ. 2558-2563 ปริมาณและมูลคาการนําเขาและสงออกมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน โดยแบงเปน
ผลิตภัณฑมะคาเดเมียแบบทั้งกะลา และมะคาเดเมียที่มีเฉพาะเน้ือใน พบวา ทั้งปริมาณและมูลคา 
ดานการนําเขามะคาเดเมียทั้งสองแบบมีสถิติที่สูงกวาการสงออก สําหรับป พ.ศ. 2562 มีการนําเขามะคาเดเมยี
แบบทั้งกะลาจากประเทศในทวีปแอฟริกาเทาน้ัน คิดเปนปริมาณ 1,404,820 กิโลกรัม มูลคา 92,414,307 
บาท (ตารางที่ 3) สวนมะคาเดเมียที่มีเฉพาะเน้ือในมีการนําเขาจากเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแอฟริกาใต และสาธารณรัฐอิสลามอิหราน โดยเครือรัฐ
ออสเตรเลียมีปริมาณและมูลคาการนําเขาสูงสุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 72.51 (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2563)  
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ตารางท่ี 3 การนําเขามะคาเดเมียแบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือในของประเทศไทย ป พ.ศ. 2562  
ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สัดสวน (รอยละ) 

แบบทัง้กะลา 
ซิมบบัเว 896,300 56,521,240 61.16 
แทนซาเนีย 458,520 28,293,347 30.62 
แอฟริกาใต  50,000  7,599,720  8.22 
รวม      1,404,820 92,414,307 100 

แบบที่มเีฉพาะเมล็ดเน้ือใน 
ออสเตรเลีย 
เวียดนาม 

215,017 130,420,950 72.51 
 70,920   43,871,383 24.39 

เคนยา  10,671    5,564,161   3.09 
แอฟริกาใต 1          3,261   0 
อิหราน 5          2,947   0 
รวม 296,614 179,862,702 100 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2563) 

 การสงออก 
 การสงออกมะคาเดเมียของประเทศไทยแบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน ป พ.ศ. 2562 มมีลูคา
นอยกวาการนําเขาประมาณ 2 เทา ซึ่งมีการสงออกมะคาเดเมียแบบทั้งกะลาสูงกวาการสงออกมะคาเดเมียทีม่ี
เฉพาะเมล็ดเน้ือใน โดยสงออกมะคาเดเมียแบบทั้งกะลาไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ
สิงคโปร ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนตลาดรายใหญที่สุดของไทยคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 และมี
มูลคาการจําหนายใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงประเทศเดียว 121 ลานบาท สําหรับการสงออกมะ
คาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือในมีการสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ทั้งหมด 9 ประเทศ โดยสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม คือ ตลาดอันดับหน่ึงสําหรับการสงออก รองลงมา ไดแก เขตบริหารพิเศษฮองกง รัฐ
บาหเรน และอื่น ๆ (ตารางที่ 4) (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2562ข; ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2563)  
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ตารางท่ี 4 การสงออกมะคาเดเมียแบบทัง้กะลาและที่มเีฉพาะเมล็ดเน้ือในของประเทศไทย ป พ.ศ. 2562  
ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) สัดสวน (รอยละ) 

แบบทัง้กะลา 
จีน 1,381,968 121,305,852 100.00 
รวม 1,381,968 121,305,852 100.00 

แบบที่มเีฉพาะเมล็ดเน้ือใน 
เวียดนาม 23,134 12,489,312 75.89 
ฮองกง 4,256 3,268,657 19.86 
บาหเรน 1,005 273,360 1.66 
อื่น ๆ  1,034 425,660 2.59 
รวม 29,429 16,456,989 100.00 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2562ข) 

2.3 แนวโนมการตลาดของมะคาเดเมยี 
การจัดกลุมตลาดมะคาเดเมียระดับโลก ข้ึนอยูกับประเทศที่มีปริมาณการผลิตสูงและมีการบรโิภค

มะคาเดเมียเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย แอฟริกาใต ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เคนยา จีน บราซิล 
เวียดนาม เยอรมัน ญี่ปุน และแคนาดา การวิจัยตลาดโลกของมะคาเดเมียใน ป พ.ศ. 2563 ใหความสําคัญ
กับอัตราการเจริญเติบโต เทคโนโลยีการผลิตข้ันสูง และกระบวนการผลิตเพื่อผูประกอบการอุตสาหกรรม
มะคาเดเมียเปนหลัก รวมทั้งมีการนําเสนอระบบเพื่อพัฒนาการตลาดมะคาเดเมียทั้งในปจจบุนัและอนาคต 
โดยไดต้ังเปาหมายการเติบโตของ Compound Annual Growth Rate (CARG) ที่รอยละ 6.8 ในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2563-2568 สิ่งสําคัญที่ทําใหตลาดมีการเติบโตอยางตอเน่ือง มาจากการบริโภคอาหาร
สุขภาพที่เพิ่มมากข้ึน และผูบริโภคสวนใหญนิยมรับประทานพืชเค้ียวมันเพื่อเปนอาหารขบเค้ียวในเชิง
สุขภาพ รวมกับการควบคุมปริมาณอาหารในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีการปลูกมะคาเดเมียอินทรียมี
แนวโนมที่ไดรับความสนใจเพิ่มข้ึน จากความตองการของผูบริโภคในกลุมประเทศแถบยุโรป อุตสาหกรรม
มะคาเดเมียเติบโตเพิ่มมากข้ึนในตลาดโลก โดยแปรรูปเปนผลิตภัณฑดาน อาหาร เครื่องด่ืม เครื่องสําอาง 
และผลิตภัณฑดูแลรางกาย ซึ่งเครือรัฐออสเตรเลีย มลรัฐฮาวายในประเทศสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต เปน
แหลงที่มีการผลิตมะคาเดเมียใหญที่สุดของโลก และประเทศแถบลาตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟก มีการ
ผลิตบางไมมากนัก ดานการเติบโตผลผลิตมะคาเดเมียเริ่มจากการสนับสนุนของภาครัฐในแตละประเทศ 
เน่ืองจากมะคาเดเมียเปนสินคาที่มีความตองการเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง เปนที่ตองการทั่วโลก แต ยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดโลกได จึงทําใหเกิดความแตกตางระหวางอุปสงคและอุปทาน 
จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและมีสวนรวมจากองคกรภาครัฐ  

จากการดําเนินงานของกลุม Australian Macadamia Society ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
การเกษตรกรรม และเปนหนวยงานในการดูแลผลผลิตมะคาเดเมียของประเทศออสเตรเลีย ประสบ
ผลสําเร็จในการพัฒนาระบบ ‘Mactrix’ เปนระบบที่ชวยในการควบคุมหนอนเจาะผลมะคาเดเมียซึ่งเปน
การชวยเหลือในภาคอตุสาหกรรม และทําใหกลายเปนสวนที่มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานไดสงูทีส่ดุ  

นอกจากน้ีมีการรายงานผลการดําเนินงานวิจัย การจัดการประชุมปรึกษาหารือ และการกระจาย
ขอมูลเพื่อสงเสริมใหมีการประยุกตใชวิธีการที่ทันสมัยและมีกระบวนการปฏิบัติที่ดีสําหรับการปลูก 
มะคาเดเมียใหเพิ่มมากข้ึน องคกร Hawaii Macadamia Nut Association มีการวิจัยเกี่ยวกับหัวขอ
ดังกลาวเชนเดียวกัน ไดแก การจัดการธาตุอาหาร การเก็บตัวอยางใบ การจัดการแมลงศัตรูพืช การ
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จัดการพื้นที่สวน การจัดการทรงพุม และการจัดการธาตุอาหารรอง เปนตน โดยการใหปุยกับมะคาเดเมีย
ไดกลายเปนโครงการหน่ึงที่มีการศึกษาวิจัย ซึ่งรวมถึงการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการใหปุย 
ความสําคัญของดินตอการปลูกมะคาเดเมีย การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร และปจจัยอื่นๆ  

ในป พ.ศ. 2562 Southern African Macadamia Grower’s Association (SAMAC) และ 
South America Association ไดมีการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเช้ือรา Phytopthora การตัดแตง
กิ่ง การควบคุมเพลี้ยไฟ และไร สารเคมีและเทคนิคการหารองรอยการทําลายของแมลง การเลี้ยงผึ้งกับ
การผสมเกสร การวิจัยพันธุ การจัดการและควบคุมแมลงเจาะผลผลิต การปรับปรุงพันธุ การลดการหลุด
รวงของผลผลิตในเดือนพฤศจิกายน และการควบคุมอัตราแมลงศัตรู เปนตน (MarketWatch, 2020) 
และยังมีองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับมะคาเดเมียในตลาดโลกในประเทศตาง ๆ ประกอบดวย National 
Agricultural Marketing Council ในประเทศแอฟริกาใต China’s National Industry Association 
(CSNC) ในประเทศจีน และ Brazilian Macadamia Producers Association ในประเทศบราซิล 
(Mordor Intelligence, 2020)   

การขยายตัวในสาธารณรัฐแอฟริกาใต และเครือรัฐออสเตรเลีย พบวา มีพื้นที่ปลูกมะคาเดเมีย
ประมาณ 37,500 - 43,750 ไรตอป ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังขยายพื้นที่ เพิ่มข้ึน และใน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยังคงใหผลผลิตตํ่า พื้นที่เพาะปลูกใหญที่สุดถูกครอบครองโดยเครือรัฐ
ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐแอฟริกาใต ซึ่งยังคงมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดยปจจัยดังกลาวเปนสิ่งที่ชวย
ขับเคลื่อนดานการตลาด และมีการคาดการณวาการผลิตและการบริโภคจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต นอกจากน้ีการ
วิเคราะหตลาดโลกของมะคาเดเมียในป พ.ศ. 2563-2568 โดยจัดแบงตามลักษณะภูมิศาสตร ซึ่งประเทศ
ที่เปนผูผลิตและบริโภคมะคาเดเมีย ไดแก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เครือรัฐออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา 
สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธสาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุน และแคนาดา ไดถูกนํามาวิเคราะหเพื่อขยายพื้นที่ปลูก และนําเสนอ
ผลผลิตที่มากข้ึนตามความตองการของตลาดโลก 

ภายใตการเติบโตของตลาดมะคาเดเมียโลกที่เพิ่มข้ึนทุกป โดยเฉพาะในกลุมผูรักสุขภาพในระดับ
สากล มะคาเดเมียยังเปนพืชชนิดเดียวที่ไมถูกกีดกันทางการคาจากองคการคาโลก (WTO) และกําลัง
กลายเปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมที่ไดรับความสนใจจากเกษตรกรทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ปจจุบัน
เกษตรกรไทยเริ่มหันมาสนใจปลูกมะคาเดเมียกันอยางกวางขวาง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย ตาก เพชรบูรณ เลย นครราชสีมา อุดรธานี และชัยภูมิ 
เปนตน จากขอมูลพื้นที่ปลูกของผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีการปลูก การ
ดูแลรักษา การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยวมะคาเดเมียอยางครบวงจร ฯลฯ ป พ.ศ. 2556 พบวา พื้นที่ปลูก
ของเอกชนที่เขารวมอบรมซึ่งไดแจงกับศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม มีดังน้ี ไรสามารถ จังหวัดตาก     
(อ.พบพระ) มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 2,200 ไร รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบูรณ (อ.นํ้าหนาว และเขาคอ)     
มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 754 ไร จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 620 ไร จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่
เพาะปลูกรวม 400 ไร จังหวัดเลย (อ.ภูเรือ) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 130 ไร และจังหวัดลําปาง (เมืองปาน) 
มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 120 ไร พันธุที่ปลูกสวนใหญ ไดแก พันธุเชียงใหม 1000 เชียงใหม 700 เชียงใหม 
400 344 H2 และ OC มะคาเดเมียมีราคาการรับซื้อ-ขาย อยูในระดับมาตรฐานสากล แตกตางจากพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่นที่มีราคาการรับซื้อ-ขายเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน (เทคโนโลยีชาวบาน, 2563) 

แนวโนมดานการผลติและบริโภคมะคาเดเมียเพิ่มสูงข้ึนเทาตัวจากอดีต ประเทศที่ยังคงใหความ
สนใจอยางตอเน่ือง ไดแก สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเคนยา ซึ่งไดมีการพัฒนาระบบการ
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ผลิตภายในประเทศ ภายในป พ.ศ. 2573 สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดวางแผนเพื่อเปนตลาดผูผลิต 
มะคาเดเมียรายใหญที่สุด เน่ืองจากเกษตรกรในประเทศยอมรับการปลูกพืชชนิดน้ี ดานการบริโภคคาดวา
มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนเชนเดียวกัน โดยเฉพาะการบริโภคเพื่อเปนอาหารสุขภาพชวยปองกันโรคที่เกิดจาก
ลักษณะการใชชีวิตที่ไมถูกสุขลักษณะ เชน เบาหวาน และการบริโภคนํ้ามันสกัดจากมะคาเดเมียยังคงเปน
เรื่องหลัก เน่ืองจากไดรับการพิจารณาใหเปนนํ้ามันสกัดจากพืชเค้ียวมัน ที่ดีที่สุดในโลก (WorldAtlas, 
2018)  

กรมวิชาการเกษตรมีการวางแผนดานการผลิตกลาพันธุมะคาเดเมียเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของเกษตรกรจํานวน 50,000 ตนตอป แบงเปน ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมจํานวน 15,000 
ตนตอป ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายจํานวน 5,000 ตนตอป ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย
จํานวน 2,500 ตนตอป ศูนยวิจัยพืชสวนเลยจํานวน 15,000 ตนตอป ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เพชรบูรณจํานวน 10,000 ตนตอป และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตากจํานวน 2,500 ตนตอป ซึ่งจะ
สามารถนําไปปลูกไดในพื้นที่ประมาณ 2,000 ไรตอป ซึ่งแผนผลิตกลาพันธุมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ซึ่งเปนการเพิ่มพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียในประเทศมากข้ึนอีกทางหน่ึง 
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บทที่ 3 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของมะคาเดเมีย 

 
3.1 การจําแนกชั้นทางพฤกษศาสตร 
ช่ือภาษาอังกฤษ (English name): macadamia nut, Queensland nut, Australian nut, 

bopple nut, bush nut, bauple nut, nut oak 
ช่ือภาษาไทย (Thai name): มะคาเดเมยี 
ช่ือวิทยาศาสตร (scientific name): Macadamia integrifolia Maiden & Betche, 

M. tetraphylla L 
อาณาจักร (Kingdom): Plantae Haeckel, 1866-plants 
อาณาจักรยอย (Subkingdom): Viridaeplantae Cavalier-Smith, 1981-green plants 
ไฟลัม (Phylum): Tracheophyta Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith, 1998 
ไฟลัมยอย (Subphylum): Spermatophytina (auct.) Cavalier-Smith, 1998-seed 

plants 
อินฟราไฟลมั (Infraphylum): Angiospermae auct. 
ช้ัน (Class): Magnoliopsida Brongniart, 1843-dicotyledons 
ช้ันยอย (Subclass): Rosidae Takhtajan, 1967 
อันดับ (Order): Proteales 
วงศ (Family): Proteaceae 
สกุล (Genus): Macadamia 
ชนิด (Species): Integrifolia และ tetraphylla 

 จากการจําแนกลักษณะโดยสถาบัน Global Biodiversity Information Facility (2020) มะคาเดเมีย 
ที่พบในปจจุบันมีประมาณ 22 ชนิด (species) ไดแก 
 1. Macadamia angustifolia R.Virot 
 2. Macadamia claudiensis C.L.Gross & B.Hyland มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
 3. Macadamia erecta J.A.McDonald & R.Ismail มีถ่ินกําเนิดที่เกาะ Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย 
 4. Macadamia francii (Guillaumin) Sleumer  
 5. Macadamia grandis C.L.Gross & B.Hyland มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของรัฐควีนสแลนด 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
 6. Macadamia heyana (Baill.) Sleum. 
 7. Macadamia hildebrandii van Steenis มีถ่ินกําเนิดที่เกาะ Sulawesi ประเทศอินโดนีเซีย 
 8. Macadamia hybrid 
 9. Macadamia integrifolia var. Kampong Maiden & Betche มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของ 
รัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย 
 10. Macadamia integrifolia Maiden & Betche มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของรัฐนิวเซาทเวลส 
เครือรัฐออสเตรเลีย  
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 11. Macadamia jansenii C.L. Gross & P.H. Weston มีถ่ินกําเนิดที่ภาคตะวันออกเฉียงใต
ของรัฐควีนสแลนด เครือรัฐออสเตรเลีย 
 12. Macadamia leptophylla (Guillaumin) R.Virot 
 13. Macadamia minor F.M.Bailey 
 14. Macadamia neurophylla (Guillaumin) R.Virot 
 15. Macadamia rousselii (Vieillard.) Sleumer 
 16. Macadamia ternifolia F.Muell. มีถ่ินกําเนิดที่ภาคตะวันออกเฉียงใตของรัฐควีนสแลนด 
เครือรัฐออสเตรเลีย 
 17. Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของรัฐนิวเซาทเวลส 
เครือรัฐออสเตรเลีย  

18. Macadamia vieillardii (Brong. & Gris) Sleumer  
 19. Macadamia whelanii (F.M.Bailey) F.M.Bailey มีถ่ินกําเนิดที่ภาคเหนือของรัฐควีนส
แลนด เครือรัฐออสเตรเลีย  
 20. Macadamia praealta (F.Müll.) F.M.Bailey  
 21. Macadamia youngiana F.Müll. ex Benth.  
 22. Macadamia ternifolia var. integrifolia (Maiden & Betche) Maiden & Betche 
 (Global Biodiversity Information Facility, 2020) 

โดยมะคาเดเมียทั้ง 22 ชนิด สวนใหญไมสามารถนํามาบริโภคได เน่ืองจากมีรสขม มีสารพิษ ยกเวน  
มะคาเดเมียชนิดผิวเรียบ (Macadamia integrifolia Maiden & Betche) และ ชนิดผิวขรุขระ (M. tetraphylla L.) 
ซึ่งปลูกเปนการคาอยูในปจจุบัน โดยเนนการผลิตของพันธุชนิดผิวเรียบ (M. integrifolia) เปนหลัก ทั้งน้ี  
M. integrifolia เปนชนิดกะลาผิวเรียบ (smooth-shelled type) มีสวนประกอบของนํ้ามันรอยละ 75-79 
และนํ้าตาล (total sugar) เฉลี่ยรอยละ 4.57 สวน M. tetraphylla เปนชนิดกะลาผิวขรุขระ (rough-
shelled type) ซึ่งมีสวนประกอบของนํ้ามันตํ่า แตมีนํ้าตาลสูงกวาชนิดกะลาผิวเรียบประมาณรอยละ 6-8 
ซึ่งเมื่อนําชนิดกะลาผิวขรุขระไปทอดแลว สี โครงสราง และรสชาติของเน้ือในจะเปนรองชนิดกะลาผิว
เรียบ ลักษณะทั่วไปที่สําคัญของมะคาเดเมียทั้ง 2 ชนิด มีความแตกตางกัน (ตารางที่ 5, ภาพที่ 7) ดังน้ี 
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3.2 ลักษณะท่ัวไป และชนิดของมะคาเดเมีย 
ตารางท่ี 5 ลักษณะของผิวกะลา ผล ใบแก ใบออน และสีดอกของ M. tetraphylla และ M. 

integrifolia  
ลักษณะ M. integrifolia M. tetraphylla 

1. ผิวกะลา ชนิดผิวเรียบ (smooth shell type)  ชนิดผิวขรุขระ (Rough shell type)  
2. ผล 
 

กลมหรือคอนขางกลม ผิวเรียบหรือ 
คอนขางเรียบ 

คอนขางยาวรีหรอืรปูรางกลม 
ปลายสองขางเรียว ผิวขรุขระ 

3. ใบแก ใน 1 ขอมี 3 ใบ ยกเวนขณะยังเปนตนออน  
มี 2 ใบ  
สวนใหญมีใบสั้น (10-30 เซนติเมตร)  
กานใบ ยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร  
ขอบใบมักไมมีหนามหรือมีหนามนอยกวา 

ปกติใน 1 ขอมีใบ 4 ใบ แตอาจมี 3-5 ใบ 
ขณะที่ยังเปนตนออน มี 2 ใบ  
ใบมีขนาดใหญ และยาว (อาจถึง 60 
เซนติเมตร) ไมมีกานใบหรือมีแตสั้นมาก 
ขอบใบหยักมีหนามมาก 

4. ใบออน สีเขียวออนหรือสีเขียวปนเทา (bronze) สีมวงหรือสีแดงเขม 
5. สีดอก ขาวครีม ชมพู 
ที่มา: จํารอง (2544ข) 

 

  
(ก). ผิวกะลา M. integrifolia ผิวเรียบ (ข) ผิวกะลา M. tetraphylla ผิวขรุขระ 

  

(ค) ผล M. integrifolia รูปรางกลม (ง) ผล M. tetraphylla รูปรางคอนขางยาวร ี
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 (จ) ใบออน M. integrifolia สีเขียว 
 

(ฉ) ใบออน M. tetraphylla สีมวงหรอืแดงเขม 
 

  
(ช) ใบแก M. integrifolia ใบสั้นขอบใบ 
     มีหนามนอย 

(ซ) ใบแก M. tetraphylla ใบมีขนาดใหญ 
     และยาว ขอบใบหยักมีหนามมาก 

 
 

(ฌ) สีดอก M. integrifolia สีขาวครีม (ญ) สีดอก M. tetraphylla สีชมพู 

ภาพท่ี 7 ลักษณะผิวกะลา (ก) และ (ข) ชอผล (ค) และ (ง) ใบออน (จ) และ(ฉ) ใบแก (ช) และ (ซ)  

                และสีดอก (ฌ) และ (ญ) ของ M. integrifolia และ M. tetraphylla  
 

 

 3.2.1 ลักษณะการเจริญเติบโต 
 ไมยืนตนขนาดใหญ ไมผลัดใบ (evergreen tree) ทรงพุมแผกวางถึงต้ังตรง ลําตนสูง 10-20 
เมตร และกวางประมาณ 8-12 เมตร แตกตางกันไปตามพันธุ ซึ่งรูปรางทรงพุมมีต้ังแตทรงปรามิดถึงทรง
กลม ลักษณะทรงพุมโปรงถึงแนนทึบแลวแตพันธุ 
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           3.2.2 ลําตน 
 เปลือกผิวขรุขระ แตไมยน หรือเปนรอง สีนํ้าตาล ความหนาเปลือกประมาณ 7-10 มิลลิเมตร 
เสนผาศูนยกลางลําตน 18-30 เซนติเมตร ทุกสวนของตนไมมีขน ยกเวนที่ตา กิ่งออน และสวนของชอดอก 
กิ่งยอยมีลักษณะกลมและมีจุดเล็ก ๆ กระจายทั่วทั้งกิ่ง ใน 1 ป มีการผลิใบมากกวา 3-4 ครั้ง แตกตางกัน
ไปตามสภาพพื้นที่ กิ่งใหมที่แตกยาว 20-50 เซนติเมตร มีขอ 5-10 ขอ กิ่งแขนงสวนใหญจะไมเกิดเมื่อ
ยอดกําลังเจริญเติบโตและจะเกิดการผลิใบและแตกกิ่งแขนงที่เหนือขอ 
  3.2.3 ราก 
 มะคาเดเมียเปนพืชระบบรากแกว (tap root system) ซึ่งเปนรากแรก (primary root) ที่เจริญเติบโต 
มาจากรากแรกเกิด (radicle) ที่งอกออกจากเมล็ด แลวพุงลงสูดิน พัฒนาของรากแขนง (lateral roots)  
ที่เกิดบนรากแกว โดยผิวรอบนอกของรากขนาดใหญเปนช้ันของ epidermis ซึ่งจะมีรากขนออน (root 
hair) แตกออกมาโดยรอบเพื่อทําหนาที่ดูดนํ้าและเกลือแรจากดิน รากขนออนมีอายุสั้นมากเพียงประมาณ 
3 เดือนก็จะหลุดออกไป (อุทัย และคณะ, 2551ก) 
 3.2.4 ใบ 
 ใบเด่ียวเกิดที่ขอบนกิ่งยอย เรียงตัวแบบฉัตร ทุกขอมีใบ 3 ใบ และที่ซอกใบทุกใบมีตา 1 ตา ใบรูปไข
หัวกลับ (obovate) ถึงรูปหอกหัวกลับ (oblanceolate) หรือรูปโลแคบ (narrowly elliptic) ความยาวเฉลี่ย 
12.6 เซนติเมตร (8.0-20.0 เซนติเมตร) แผนใบกวางเฉลี่ย 4.4 เซนติเมตร (2.5-8.0 เซนติเมตร) พื้นที่ใบเฉลี่ย 
45.4 ตารางเซนติเมตร (23.0-105.0 ตารางเซนติเมตร) ขอบใบมีหนามเล็กนอยถึงไมมี ปลายใบมน (obtuse) 
แหลมสั้น (mucronate) ถึงแหลม (acute) ฐานใบเรียวยาว (cuneate) ถึงปาน (obtuse) แผนใบเปนคลื่น
เล็กนอยถึงเปนคลื่นมาก แผนใบมักมวนหอลง เน้ือใบหนาคลายหนัง ผิวใบเปนมัน ไมมีขน ใตทองใบเปนมัน 
ใบแกสีเขียวถึงเขียวเขม ใบออนที่ผลิใหมสีเขียวออนถึงสีเขียว แตบางพันธุในที่อากาศหนาวเย็น สียอดออนจะ
เปนสีเขียวออกแดง เชน พันธุ 741 เสนกลางใบและเสนใบเห็นชัด กานใบหนา 0.19 เซนติเมตร (0.12-0.40 
เซนติเมตร) ความยาวเฉลี่ย 1.12 เซนติเมตร (0.5-2.0 เซนติเมตร) (Trochulias et al., 1984)  

3.2.5 ชอดอก 
 จากการศึกษา พบวา ชอดอกเกิดบริเวณซอกใบหรือเหนือรอยแผลที่ใบรวง (ภาพที่ 8) และเกิด
กับกิ่งแขนงที่มีอายุมากกวา 1 ป เปนชอแบบ raceme ยาวเฉลี่ย 17.9 เซนติเมตร (7.0-30.0 เซนติเมตร) แต
ละชอมีจํานวนดอกยอยเฉลี่ย 100-300 ดอกตอชอ ข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม 
 

 

ภาพท่ี 8 ตําแหนงที่เกิดชอดอกของมะคาเดเมีย 
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3.2.6 ดอก 
 ลักษณะชอดอกและตําแหนงที่ดอกเริ่มบานบนชอโดยจะเริ่มบานที่ระดับ 2/3 ของชอ โดยบานลง
ปลายชอกอน แลวถึงบานข้ึนบนชอ (ภาพที่ 9) แตละดอกมีกานดอกยอยยาว 0.3 - 0.4 เซนติเมตร กาน
ดอกสีเขียวถึงสีเขียวเขม ตัวดอกยาว 0.7 - 1.0 เซนติเมตร เปนดอกสมบูรณเพศ มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง
รวมกันเรียก กลีบรวม (perianth) ทําหนาที่คลายกลีบดอก 4 อัน ติดกันเปนหลอดสีขาวหรือขาวครีม ยาว
ประมาณ 0.7 เซนติเมตร กวาง 1 มิลลิเมตร เกสรตัวผู มี 4 อัน แตละอันมีอับละอองเกสร 2 พู ยาว 1.8 -
2.0 มิลลิเมตร กานเกสรตัวผูสั้นติดบนสวนของกลีบรวม เกสรตัวเมีย มียอดเกสรเล็กมาก ที่ผิวหนาเปน
เสนมีขนนุม ๆ ปลายกานชูเกสรตัวเมียเปนแบบไมสมมาตร กานชูเกสรตัวเมียรูปเรียวยาวคลายไมขีดไฟ 
ความยาวรวมของรังไขและกานชูเกสรตัวเมีย 1.2-1.7 เซนติเมตร รังไขมี 1 ชอง รูปไข (ovoid) รังไขมีขน
หนาแนน เปนแบบ superior มีไขออน 2 อัน โดยไขออนอันใหญจะปฏิสนธิและอีกอันหน่ึงจะฝอไป 
(Sedgley, 1981) จานรองดอก ไมมีขน สูงประมาณ 0.5-0.6 มิลลิเมตร อยูใตสวนของรังไข (ภาพที่ 10 
และ 11) 
 

 

ภาพท่ี 9 ลักษณะชอดอกและตําแหนงที่ดอกเริม่บานบนชอโดยจะเริ่มบานทีร่ะดับ 2/3 ของชอ 

 

 

 
 

ดอกจะเริม่บานทีร่ะดับ 2/3 

ของชอ และบานลงปลายชอ

กอน แลวถึงบานข้ึนบนชอ 
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ภาพท่ี 10 ลักษณะการบานของดอกมะคาเดเมีย (ก-ฉ)  
 (ที่มา: จํารอง, 2538ก) 

ก. ดอกตูมยังมีสเีขียว ข. เริ่มเปลี่ยนส ี
ค. กานเกสรตัวเมียเริ่มงอดันกลีบรวมออก ง. กานเกสรตัวเมียดันกลีบรวมโผลดานเดียว 
จ. ปลายกลบีรวมเริม่แตก ฉ. ขณะดอกบานกลบีรวมจะโคงงอกลับดานหลงั 

 

 

ภาพท่ี 11 สวนประกอบของดอกมะคาเดเมีย (parts of the flower) (ก-ซ)  
(ที่มา: จํารอง, 2538ก) 

ก. รังไข (ovary) ข. สวนของกลบีรวมงอเขาดานหลัง (perianth) 
ค. ยอดเกสรตัวผู (anther) ง. กานชูเกสรตัวผู (filament) 
จ. ยอดเกสรตัวเมีย (stigma) ฉ. กานชูเกสรตัวเมีย (style) 
ช. กานดอก (pedicel) ซ. จานรองดอก (disk) 

  
 การออกดอก  

 ดอกของมะคาเดเมียชนิดผิวเรียบ (M. integrifolia) มีสีขาว หรือสีครีม เปนดอกสมบูรณเพศ   
ชอดอกแบบ raceme คือ ดอกยอยมีกานดอกติดอยูบนกานชอดอกเดียวกัน ชอดอกยาวหอย คลายหาง
กระรอก มีดอกยอย 100-300 ดอกตอชอ (Urata, 1954) (ภาพที่ 12) จากการประมาณการจํานวน     
ชอดอกตอตนของมะคาเดเมีย อายุ 15 ป ที่ปลูกในมลรัฐฮาวาย พบวา มีชอดอกถึง 10,000 ชอตอชวงฤดู
การออกดอก ชอดอกจะเกิดบริเวณซอกใบ หรือเหนือรอยแผลที่ใบรวง และเกิดกับกิ่งแขนงที่อายุมากกวา 
1 ป ตําแหนงที่ดอกยอยเริ่มบานบนชอเกิดชวงประมาณ 2/3 ของชอดอก นับจากโคนชอ ทิศทางการบาน
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ไมแนนอน จํานวนวันต้ังแตดอกเริ่มบานจนถึงบานหมดชอข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่ จากการศึกษา พบวา     
ตนมะคาเดเมียที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูง (1,300 เมตรจากระดับทะเล) ใชเวลาเฉลี่ยนานกวาในสภาพที่ตํ่า 
(300-500 เมตรจากระดับทะเล) คือ 6-8 วัน (ดอยแมจอนหลวง อ. แมแจม จ. เชียงใหม) และ 3-6 วัน 
(ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม) ตามลําดับ (จํารอง, 2538ก) 
 ลักษณะการบานของดอก เริ่มที่สวนกลางของกานเกสรตัวเมียจะยืดตัวโคงดันกลีบรวม 
(perianth) ออกดานขาง ขณะเดียวกันปลายกลีบรวมจะคอย ๆ แตกมวนงอไปดานหลัง ระยะเวลาต้ังแต
กานเกสรตัวเมีย โคงดันกลีบรวมจนกระทั่งกลีบรวมแตกใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ดอกของมะคา    
เดเมีย เปนแบบ protandrous คือ เกสรตัวผูแกและแตกออกกอนที่เกสรตัวเมียพรอมที่จะรับการผสม 
โดยอับเรณูแตกออกและปลอยละอองเกสรลงบนยอดเกสรตัวเมียภายใน 1-2 วันกอนดอกบาน (Urata, 
1954) ดังน้ันการปลูกมะคาเดเมียควรมีการปลูกหลายพันธุในพื้นที่เดียวกัน จะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน
มากกวาการปลูกเพียงพันธุเดียวรอยละ 31-90 เน่ืองจากมีการผสมขามพันธุ 
 สําหรับมะคาเดเมียที่ปลูกในประเทศไทย ชวงเวลาการออกดอกจะข้ึนอยูกับสภาพพื้นที่และพันธุ  
ในสภาพบนที่สูงที่ระดับ 800-1,300 เมตรเหนือระดับทะเล จะออกดอกมาก 2 ชวง คือ ระหวางเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม และเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ สวนในสภาพพื้นที่ตํ่ากวา 800 เมตรเหนือระดับทะเล 
จะออกดอกครั้งเดียวชวงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ การติดผลและการพัฒนาของผลจะแตกตางกันไปตาม
สภาพพื้นที่และชวงเวลาการออกดอก ในสภาพพื้นที่สูงอากาศหนาวเย็น เชน แมจอนหลวง จํานวนผล
ออนตอชอประมาณ 9-12 ผล จากจํานวนดอกยอยประมาณ 126-134 ดอก และสามารถพัฒนาถึงแกเก็บ
เกี่ยวไดประมาณ 4-5 ผลตอชอ มีการติดผลประมาณรอยละ 3-4 สวนในพื้นที่ตํ่ากวา 700 เมตรเหนือ
ระดับทะเล เชน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร (350-400 เมตร) เน่ืองจากอากาศรอน จํานวนผลออน
ตอชอนอย ประมาณ 4-6 ผล จากจํานวนดอกยอย 134-139 ดอก และแกเก็บเกี่ยวไดเพียง 1-2 ผล มีการ
ติดผลประมาณรอยละ 0.83 เน่ืองจาก เอธิลีนจะถูกสรางข้ึนในระยะ 3-4 สัปดาหหลังดอกบาน ซึ่งเปนระยะ
สําคัญที่มีผลตอการรวงของผลออน (Nagao and Sakai, 1985; Sakai and Nagao, 1985) และผลที่รวง
ในระยะ 10 สัปดาหหลังดอกบานไปถึงชวงระยะผลแกอายุ 28-30 สัปดาห อาจเกิดจากการแกงแยงใน
กระบวนการสังเคราะหอาหารของผลที่จะเพิ่มนํ้าหนักแหงและการสะสมนํ้ามัน (Jones, 1939; Jones 
and Shaw, 1943) 
 ในสภาพสวน ระยะวิกฤติของการรวงของผลออนในระยะการพัฒนาผล ซึ่งมีการเจริญอยาง
รวดเร็วในชวง 3-8 สัปดาหหลังดอกบาน ในสวนที่ปลูกมะคาเดเมียที่ไมมีระบบชลประทาน การรวงของผล
คอนขางเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด (Nagao and Hirae, 1992) โดยเฉพาะพื้นที่ที่ตํ่ากวา 500 เมตรเหนือ
ระดับทะเล ซึ่งมีความช้ืนนอยมักเกิดการขาดนํ้าอยางรุนแรงในชวงที่เกิดคลื่นความรอน ความแหงแลงและ
มีลมแรง ระหวางชวงวิกฤติในระยะผลกําลังพัฒนา ระยะแรกผลจะรวงมาก เมื่อสภาพขาดนํ้าตามมา ซึ่ง
อาจไปจํากัดการทํางานของระบบรากเพราะนํ้าเปนวัตถุดิบและตัวกลางของกระบวนการสังเคราะหแสง 
และเคลื่อนยายสารอาหารไปสูสวนตาง ๆ (Stephenson and Gallagher, 1987) ถาอุณหภูมิสูงและเกิด
การขาดนํ้ารวมดวยบอย ๆ จะทําใหเกิดการสลัดผลออน ซึ่งผลกระทบอาจเกิดจากอุณหภูมิและการขาด
นํ้า อาจมีสวนไปขัดขวางการดําเนินกิจกรรมในดานสรีรวิทยาของพืช เชน กระบวนการหายใจ และการ
เคลื่อนยายคารโบไฮเดรตใหกับผล ดังน้ันสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิและความช้ืน จึงมีอิทธิพลตอการรวง
ของผลออน ถาอุณหภูมิสูงข้ึนผลออนจะรวงมากข้ึน โดยเฉพาะถาอุณหภูมิกลางวันชวง 30-35 องศา
เซลเซียส จะกระตุนใหผลออนรวงมากระหวางชวง 10 สัปดาหแรกหลังดอกบาน (Nagao and Hirae, 
1992) 
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ภาพท่ี 12 ลักษณะการออกดอกของมะคาเดเมีย 

 
3.2.7 ผล (nut in husk) 

 ผลมีลักษณะเปลือกแข็ง เมล็ดเดียว (nut) ผลรูปรางกลม ปลายผลมนถึงแหลม เสนผาศูนยกลาง 
2.38-3.09 เซนติเมตร ยาว 3.08 - 4.40 เซนติเมตร มีเปลือกหุมผล (pericarp หรือ husk) หนา 2.86 - 
3.60 มิลลิเมตร สีเขียวถึงเขียวเขม ซึ่งประกอบดวยเปลือกช้ันนอกเปนช้ันผิวมีคลอโรฟลล ช้ันกลางเปน    
พาเรนไคมา และทอนํ้าทออาหาร ช้ันในเปนเซลลผนังบาง สีนํ้าตาลเขม (ภาพที่ 13) นํ้าหนักตอผล 14.39 
- 23.40 กรัม จํานวนผลตอชอ 1-17 ผล (ภาพที่ 14) เมื่อแกเต็มที่และแหงเปลือกหุมผลจะแตกออกเอง 
ตามรอยตะเข็บดานเดียว (Hartung and Storey, 1939; Strochschen, 1986) 
 3.2.8 เมล็ด (nut in shell) 
 เมล็ดมีเสนผาศูนยกลาง 2.19 - 2.65 เซนติเมตร ยาว 2.33 - 2.78 เซนติเมตร รูปทรงกลมหรือ
คอนขางกลม เมล็ดประกอบดวยเปลือกหุมเมล็ดหรือกะลา (shell) ลักษณะแข็ง ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กนอย 
สีนํ้าตาลออนถึงนํ้าตาลเขม มีจุดประถึงไมมี กะลาหรือเปลือกหุมเมล็ด หนา 1.93 - 2.76 มิลลิเมตร 
ภายในเปลือกหุมเมล็ดมีเน้ือใน (kernel) สีขาวหรือขาวครีม รูปทรงแบนถึงกลม ฐานทรงกลม นํ้าหนักสด 
1.91 - 3.54 กรัมตอผล และนํ้าหนักแหง 1.16 - 2.60 กรัมตอผล เน่ืองจากเมล็ดมะคาเดเมียไมมีช้ันสะสม
อาหาร (endosperm) ดังน้ันอาหารจึงไปสะสมอยูในเซลลที่เปนสวนประกอบของตนออน ที่เรียกวา     
ใบเลี้ยง (cotyledon) จะเห็นวาใบเลี้ยงเปนสวนที่เดนชัดที่สุด และเปนเน้ือในของเมล็ดน่ันเอง เน้ือใน
ประกอบดวยใบเลี้ยงขนาดใหญ 2 อันประกบกัน และมียอดแรกเกิด (plumule) ลักษณะคอนขางกลม
สอดอยูระหวางใบเลี้ยงทั้งสอง เน้ือในมีรสชาติ มัน กรอบเมื่ออบสุก เมล็ดมะคาเดเมียจัดเปนเมล็ดจริง 
(true seed) ที่กะลาหรือเปลือกหุมเมล็ดมี รอยแผลเปน (hilum) และรู micropyle ขนาดเล็กสีขาว 
(อุทัย และคณะ, 2551ก) 
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ภาพท่ี 13 สวนประกอบของผลมะคาเดเมีย  
ที่มา: จํารอง (2538ก) 

 

(1) ผลของมะคาเดเมียรูปผาซีกตามยาว (2) เปลือกหุมผล (pericarp or husk) 
(ก) กานผล (peduncle) (ก) เปลือกช้ันนอก (exocarp) 
(ข) เมล็ด (seed) (ข) เปลือกช้ันกลาง (mesocarp) 
(ค) กะลาหรือเปลือกหุมเมล็ด (shell or seedcoat) (ค) เปลือกช้ันใน (endocarp) 
(ง) เน้ือใน (kernel) (ง) แนวทอนํ้าทออาหาร (vascular bandle) 
(จ) รอยแผลเปน (hilum)  
(ฉ) รูหายใจ micropyle  
(ช) โคนกานชูเกสรตัวเมีย  
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ภาพท่ี 14 ลักษณะชอผลของมะคาเดเมีย  
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3.3 ระยะการพัฒนาของผลมะคาเดเมีย แบงไดเปน 2 ระยะ คือ 
 ระยะท่ี 1 เปนระยะการพัฒนาอาหารสะสม (Radspinner, 1971) ชวงระยะน้ีเริ่มต้ังแตหลังดอก
บาน และใชเวลานาน 12-14 สัปดาห (Nissen and Stephenson, 1981; Jubert, 1986) 
 ระยะท่ี 2 เปนระยะการสรางนํ้ามัน (Radspinner, 1971) และเปนชวงระหวางที่นํ้าหนักแหง
ของคัพภะเพิ่มข้ึน (Jones, 1939; Nissen and Stephenson, 1981) ชวงน้ีเริ่มจากสิ้นสุดระยะที่ 1 และ 
ใชเวลานาน 13-17 สัปดาห (Nissen and Stephenson, 1981; Jubert, 1986) 
 การเจริญเติบโตของผลที่ออกดอกชวงธันวาคม การพัฒนาผลอยูในชวงฤดูรอนผานถึงฤดูฝน  
การพัฒนาผลเปนไปอยางรวดเร็วชวง 8-12 สัปดาหแรก แตกตางกันตามสภาพพื้นที่ หลังจากน้ันการ
พัฒนาของผลเปนไปอยางชา ๆ จนถึงสัปดาหที่ 24 (6 เดือน) ขนาดของผลคอนขางคงที่ สวนชุดที่ออก
ดอกเดือนสิงหาคม ดอกบานชวงปลายฤดูฝน และการพัฒนาของผลอยูระหวางฤดูหนาวผานฤดูรอนถึงฤดู
ฝน การพัฒนาของผลจึงชากวา ซึ่งเปนไปอยางรวดเร็วชวง 18-20 สัปดาหแรกหลังดอกบาน หลังจากน้ัน
การเจริญเปนไปอยางชา ๆ จนถึงสัปดาหที่ 24-28 ขนาดของผลจะคงที่ จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ภายในของผลมะคาเดเมยีระหวางการเจริญเติบโตของผล จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเปลือกหุม
เมล็ดหรือกะลา (shell) และ เน้ือใน (endosperm) ของมะคาเดเมีย (ตารางที่ 6) 
 
ตารางท่ี 6 ลักษณะของเปลือกหุมเมล็ดหรือกะลาและเน้ือในของมะคาเดเมีย พันธุเชียงใหม 700 (#741)  

   อายุ 1-8 เดือน (ธันวาคม 2536-กรกฎาคม 2537) ที่หวยฮองไคร และแมจอนหลวง            
จ.เชียงใหม 

อายุ หวยฮองไคร* แมจอนหลวง* 
(เดือน) เดือน สภาพกะลา สภาพเนื้อใน เดือน สภาพกะลา สภาพเนื้อใน 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

มี.ค. 
เม.ย. 

 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 

 

ออน สีเขียวออน 
ออน สีเขียวออน 

 
เริ่มแข็ง สีนํ้าตาล 
แข็ง สีนํ้าตาลเขม 
แข็ง สีนํ้าตาลเขม 
แข็งสีนํ้าตาลเขม 

เปนนํ้าใส 
ออน สีขาวใส 

 
ออนเริ่มแข็ง สีขาว 

แข็ง สีขาว 
แข็ง สีขาว 
แข็ง สีขาว 

ธ.ค. 
ม.ค. 

 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 

ออน สีเขียวออน 
ออน สีเขียวออน 

 
ออน สีเขียวออน 

เริ่มแข็ง สีนํ้าตาลออน 
แข็ง สีนํ้าตาล 

แข็ง สีนํ้าตาลเขม 
แข็ง สีนํ้าตาลเขม 
แข็ง สีนํ้าตาลเขม 

เล็กมาก เปนนํ้าใส 
ขนาดใหญขึ้น ออน  

สีขาวใส 
ออน สีขาว 

เริ่มแข็ง สีขาว 
เริมแข็ง สีขาว 

แข็ง สีขาว 
แข็ง สีขาว 
แข็ง สีขาว 

ที่มา: จํารอง (2538ก) 

หมายเหตุ: *- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิระดับความสงู 350 – 400 
เมตร จากระดับทะเล 

- ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) ระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับทะเล 
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บทที่ 4 
ประวัติและการพฒันาพนัธุมะคาเดเมีย 

 
4.1 ประวัติความเปนมา 
 มะคาเดเมีย เปนไมผลยืนตนขนาดใหญใบมีสีเขียวตลอดป ไมผลัดใบ (evergreen tree)         
ผลมีเปลือกแข็งและหนา มีเมล็ดเดียว (nut) มีอายุการใหผลผลิตยาวนาน เปนพืชที่มีถ่ินกําเนิดบริเวณปา
นํ้าฝนชายทะเล (coastal rain forest) ทางตอนใตของรัฐควีนสแลนด และทางเหนือของรัฐนิวเซาทเวลส 
(Hamilton et al., 1980) ซึ่งอยูระหวางเสนรุงที่ 25 และ 27 องศาใต (Trochoulias et al., 1984) ของ
เครือรัฐออสเตรเลีย 

ค.ศ. 1000 พบครั้งแรกโดย ชนเผาอะบอริจิน (ชนเผาผูอยูอาศัยด้ังเดิมของเครือรัฐออสเตรเลีย) 
โดยรูจักและเรียกช่ือวา “Kindal Kindal” 

ค.ศ. 1828 มะคาเดเมียถูกพบครั้งแรกโดย Mr. Allan Cunningham นักพฤกษศาสตรชาว
อังกฤษ 

ค.ศ. 1843 Mr. Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt นักพฤกษศาสตร และนักสํารวจชาว
เยอรมัน พบมะคาเดเมียข้ึนที่บริเวณอาวมอรตัน (Moreton Bay) ใกลกับเมืองบริสเบน 
(Brisbane) รัฐควีนสแลนด (Queensland) เครือรัฐออสเตรเลีย และไดเก็บตัวอยาง
พืชไวที่สวนพฤกษศาสตรเมืองเมลเบิรน (Melbourne) รัฐวิคตอเรีย (Victoria) เครือรัฐ
ออสเตรเลีย 

ค.ศ. 1857 Baron Sir Ferdinand Jacob Heinrich Von Mueller ชาวเยอรมัน ผูอํานวยการสวน
พฤกษศาสตรแหงเมืองเมลเบิรน (Melbourne) รวมกับ Mr. Walter Hill ชาวสก็อต 
ผูอํานวยการสวนพฤกษศาสตรคนแรกแหงเมืองบริสเบน (Brisbane) เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ไดสํารวจและเก็บตัวอยางของพืชน้ีที่บริเวณแมนํ้าไพน อาวมอรตัน     
รัฐควีนสแลนด  พบวาอยู ในวงศ  Proteaceae โดยที่คนพบขณะน้ันเปน 
Macadamia ternifolia 

ค.ศ. 1858 Mr. Mueller Hill ไดขอจดทะเบียนเปนพืชสกุลใหม (Genus) คือ Macadamia 
เพื่อใหเกียรติตามนามสกุลของผูที่เขานับถือคือ Dr. John Macadam 

ค.ศ. 1881 มะคาเดเมียได ถูกนําเขาไปปลูกคนควาและพัฒนาเปนอุตสาหกรรมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่เมือง Kukuihaele มลรัฐฮาวาย (Hawaii) โดย Mr. William Herbert 
Purvis ชาวสก็อต ที่ไปดําเนินธุรกิจโรงงานนํ้าตาล โดยซื้อเมล็ดมะคาเดเมียที่ เปน 
Macadamia integrifolia 

ค.ศ. 1890 แปลงรวบรวมพันธุมะคาเดเมียแปลงแรก อยูที่ The Frederickson Estate เมือง Rous 
Mill รัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย โดยรวบรวมพันธุพืชในสกุลมะคาเดเมียไว
จํานวน 250 ตน 

ค.ศ. 1892 Mr. Edward Walter Jordan และ Mr. Robert Alfred Jordan ไดนํามะคาเดเมีย
ไปปลูกที่เกาะโออะฮู (Oahu) มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ค.ศ. 1892-1894 คณะกรรมการที่ ดินเพื่อการเกษตรและปาไมของรัฐ (The Territorial Board of 
Agriculture and Forestry) ไดนํามะคาเดเมียแบบผลผิวขรุขระ (M. tetraphylla) ปลูกใน
โครงการปรับปรุงพื้นที่วางเปลาใหมีสภาพเปนปา (Reforestation project) บริเวณ
เทือกเขาแทนทาลัส (Tantalus) หลังเมืองโฮโนลูลู (Honolulu) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ภาคเอกชนที่สนใจปลูกในสภาพปาจะไดรับการยกเวนภาษีที่ดินจากรัฐ   
Mrs. Lousise Sales แหงสมาคมผูรักขุนเขา (Trial and Mountain Club) ไดนํา
เมล็ดมะคาเดเมียจากสวนของ Mr. Edward Walter Jordan และ Mr. Robert 
Alfred Jordan ปลูกตามบริเวณดังกลาว 
เจาหนาที่เกษตรของสถานีทดลองเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา ดําเนินการคัดเลือก
ตนพันธุดีจากตนที่ปลูกโดยรัฐและเอกชน จํานวน 80,000-100,000 ตน สามารถ
คัดเลือกตนพันธุดี 13-15 ตน ไดแก พันธุ Keauhou, Nuuanu, Kohala, Pohau, 
Kakea, Ikaika, Wailua, Keaau, Kau, Mauka, Maka, Purvis และ Pahala และ
พันธุที่คัดเลือกโดยเอกชน 2 พันธุ คือ Chong 6 และ Honokaa Special หลังจาก
น้ันไดมีการขยายพันธุแพรกระจายการปลูกไปตามแหลงตาง ๆ ทั่วโลก  

ค.ศ. 1922-1925 Mr. Ernest Sheldon Van Tassel เริ่มตนปลูกเปนการคาครั้งแรกจากเมล็ด ซึ่งไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

ค.ศ. 1924 Mr. Walter Pierre Naquin เริ่มปลูกมะคาเดเมียสูธุรกิจโดยใชพันธุดีจากการแนะนํา
ของสถานีทดลองเกษตรและมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การคัดเลือกพันธุมะคาเดเมียไดดําเนินการโดยสถานีทดลองเกษตรของมลรัฐฮาวาย 
(Hawaiian Agricultural Experiment Station) ภายใตการควบคุมของกระทรวง
เกษตร และตอมาป ค.ศ. 1936 ไดอยูในความดูแลของมหาวิทยาลัยฮาวาย โดย
คัดเลือกตนที่ปลูกดวยเมล็ดจากแหลงตาง ๆ ซึ่งสวนใหญจากเกาะโออะฮู (Oahu), 
เกาะคาไว (Kauai), เกาะมาอิ (Maui) และ ฮาวาย (Hawaii) 

ค.ศ. 1948 เริ่มปลูกมะคาเดเมียเปนอุตสาหกรรมอยางเปนทางการในมลรัฐฮาวาย โดยไดรับ
คําแนะนําและใชพันธุจาก Hawaii Agricultural Experiment Station 

ค.ศ. 1950 มีการนํามะคาเดเมียจาก มลรัฐฮาวายไปปลูกที่มลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา สําหรับปที่นําเขาปลูกในมลรัฐฟลอริดา (Florida) ไมทราบปแนชัด 

ค.ศ. 1975 เริ่มปลูกมะคาเดเมียเปนอุตสาหกรรมอยางเปนทางการในรัฐโอคแลนด (Auckland)  
ประเทศนิวซีแลนด โดยนําเขามาจากเครือรัฐออสเตรเลีย (ไมทราบปแนชัด) 

 ตอมามีการปลูกมะคาเดเมียแพรกระจายไปในประเทศในแถบลาตินอเมริกาและสาธารณรัฐแอฟริกาใต  
โดยมีมลรัฐฮาวายเปนแหลงผลิตและปลูกเปนการคาที่ใหญที่สุด คือ มีการผลิตมากกวารอยละ 80 
รองลงมา คือ เครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด สาธารณรัฐมาลาวี สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐซิมบับเว สหรัฐเม็กซิโก 
และสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ตามลําดับ และในชวงตอมาก็มีการปลูกมะคาเดเมียปลูกในราชอาณาจักร
ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ ราชอาณาจักร
เนปาล  
 

 



30 
 

4.2 การพัฒนาพันธุมะคาเดเมียในประเทศไทย  
พ.ศ. 2496 เริ่มนําเขามาปลูก โดยองคการบริหารวิเทศกิจแหงสหรัฐฯ (USOM) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ไดสงเมล็ดพันธุมะคาเดเมียชนิดผลเปลือกเรียบ (M. integrifolia) มาใหกรมกสิกรรม 
(เดิม) ดําเนินการเพาะเมล็ดที่สถานีกสิกรรมบางกอกนอย 

พ.ศ. 2496 สงปลูกที่สถานีกสิกรรมพลิ้ว (ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุร)ี จํานวน 4 ตน 
พ.ศ. 2498 ปลูกที่สถานีกสิกรรมฝาง (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม) จํานวน 10 ตน และ

สถานีกสิกรรมดอยมูเซอ (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ)) จํานวน 8 ตน 
พ.ศ. 2499 ปลูกที่สถานีกสิกรรมแมโจ (ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม) จํานวน 3 ตน 
พ.ศ. 2511 นายประสิทธ์ิ พุมชูศรี เจาของสวนชาระมิงค ที่ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม ติดตอขอกิ่ง

พันธุ จากทางมหาวิทยาลัยฮาวาย ผานศูนยศึกษาและวัฒนธรรมตะวันออก-ตะวันตก 
(East-West Center) ม.ร.ว. จักรทอง ทองใหญ ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงเปน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อเดินทางไปราชการที่มลรัฐฮาวาย ไดเจรจากับ 
นายบารอน โกโต เพื่อขอพันธุมะคาเดเมีย จากมหาวิทยาลัยฮาวายใหแกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซึ่งในขณะน้ันกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาหามนํามะคาเดเมีย
ออกนอกประเทศ แตในที่สุดก็ไดรับการอนุญาตโดย Mr. E.T. Fukunaga เปนผูมอบ
กิ่งพันธุจํานวน 3 พันธุ คือ #246 #333 และ #508 

พ.ศ. 2515 นายไพโรจน ผลประสิทธ์ิ แหงกองคนควาและทดลองกสิกรรม (เดิม) ไดติดตอขอพันธุ
ชนิดเสียบกิ่งแลว จากมหาวิทยาลัยฮาวาย 4 พันธุ และทดลองปลูกที่สถานีกสิกรรม
ฝาง (ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม) ไดแก พันธุ #246 #333 #508 และ 
#660 และเริ่มใหผลผลิตเมื่อป พ.ศ. 2520 แตการจดบันทึกไมแนนอน 

พ.ศ. 2526 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2526 นายดําเกิง ชาลีจันทร ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหนงหัวหนา
สํานักงานการเกษตรที่สูง (ปจจุบันมรณภาพ) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  
ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาโครงการวิจัยและพัฒนามะคาเดเมีย ไดติดตอกับทาง 
เครือรัฐออสเตรเลียผานบริษัทเอกชน คือ บริษัท JFB โดยนายอวยชัย วีรวรรณ เพื่อ
สั่งซื้อพันธุและเมล็ดพันธุ ไดแก เมล็ดพันธุดีโฟร (D4) จํานวน 200 กิโลกรัม ใหกรม
วิชาการเกษตร จํานวน 150 กิโลกรัม และนายประพัฒน สิทธิสังข เจาของสวนมะมวง 
จ.เชียงใหม จํานวน 50 กิโลกรัม 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2526 กรมวิชาการเกษตรไดสั่งซื้อตนพันธุดีทาบกิ่ง จํานวน 
500 ตน แบงเปนพันธุ #741 จํานวน 300 ตน และพันธุ #800 จํานวน 200 ตน ซึ่ง
ตนพันธุมีการเจริญเติบโตชา เพราะสงมาแบบลางราก (Bare root) แตละพันธุมีการ
ตายรอยละ 10-15 ตนพันธุที่เหลือแบงปลูกที่สวนวังนํ้าคางของ อ.พันธุเลิศ บูรณะ
ศิลปน พันธุละ 20 ตน ที่เหลือทั้งหมดปลูกที่ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอน
หลวง) อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

พ.ศ. 2527 เมื่อเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2527 กรมวิชาการเกษตรติดตอขอผูเช่ียวชาญมะคาเดเมีย
จากรัฐนิวเซาทเวลส เครือรัฐออสเตรเลีย คือ Mr. Tim Trochoulias เพื่อใหคําแนะนําและ
สํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกมะคาเดเมียในประเทศไทยเปนเวลา 3 สัปดาห  
(14 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2527) และสั่งซื้อพันธุสําหรับทดลอง 8 พันธุ คือ พันธุ #246 
#333 #344 #508 #660 #741 #800 และ เฮชทู (H2) รวม 1,200 ตน โดยใชเงินจาก
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ(กปร.) 
ซึ่งนับวาเปนพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงประทานใหแกกรมวิชาการเกษตรและทรงเล็งเห็น
ความสําคัญของพืชน้ีในอนาคต 

พ.ศ. 2528 กรมวิชาการเกษตรสั่งพันธุเพิ่มเติม 2 พันธุ คือ โอซี (OC=Own Choice) และ เอซ
วาย (HY=Rankine) พรอมทั้งดําเนินการทดลองปลูกเปรียบเทียบพันธุจํานวน 10 
พันธุ ในสภาพพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 15 แหง  

พ.ศ. 2528-2538 ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (สํานักงานการเกษตรที่สูงเดิม) สถาบันวิจัยพืชสวนได
ดําเนินการศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล ผลผลิตและคุณภาพ พบวา 
มะคาเดเมียเริ่มใหผลผลิตต้ังแตป พ.ศ. 2533 โดยพันธุ #344 #508 #660 และ #741 
เปนพันธุที่ใหผลผลิตสูงและคุณภาพอยูในมาตรฐานสากลที่กําหนด เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ปลูกในแตละระดับแตกตางกัน 

พ.ศ. 2539 เสนอคณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร ใหเปน 
พันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร และผานคณะอนุกรรมการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2539 ใหเปนพันธุแนะนําแกเกษตรกร จํานวน 3 พันธุ ไดแก พันธุเชียงใหม 400 
(#660) พันธุเชียงใหม 700 (#741) และพันธุเชียงใหม 1000 (#508 ) 

พ.ศ.2540-2544 ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม สถาบันวิจัยพืชสวนไดดําเนินการศึกษาการผสมเกสร
แบบพบกันหมดของมะคาเดเมียสายพันธุคัด 6 สายพันธุ ไดแก พันธุ #508 #660 
#741 #344 #246 และ H2 พบวา มะคาเดเมียแทบทุกพันธุที่ศึกษาผสมขามไดดีกวา
ผสมตัวเอง ยกเวนพันธุ #246 และ H2 ที่สามารถผสมตัวเองได และพันธุที่เปนคูผสม
ไดดี คือ พันธุ #246 H2 และ #508 

พ.ศ.2535-2546 คัดเลือกจากตนเพาะเมล็ด D4 H2 และ OC ชุดที่ 1 ทดสอบและเปรียบเทียบพันธุ 8 สายพันธุ 
ไดแก WW1, KW86, KK27, MCL20, MCL82, FNG21, FNG77, MS2 ณ ศูนยวิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวางและแมจอนหลวง) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เชียงราย (วาวี) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ศูนยวิจัยการเกษตรที่
สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) และศูนยวิจัยพืชสวนเลย (ภูเรือ) 

พ.ศ.2539-2552 คัดเลือกตนมะคาเดเมียจากตนเพาะเมล็ดพันธุ D4 และคัดเลือกพันธุมะคาเดเมียที่
นําเขาจากตางประเทศ ปลูกทดสอบเปรียบเทียบพันธุ 15 สายพันธุ จากมลรัฐฮาวาย 
ไดแก #508 #741 #788 #791 #792 #849 #294 และจากเครือรัฐออสเตรเลีย 
ไดแก Daddow, A4 และ A16 และพันธุที่ไดจากการคัดเลือกในประเทศไทย ไดแก 
CHR1 WW3 KK6 KK7 KK8 ปลูกทดสอบ ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอน
หลวง) ศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เชียงราย (วาวี)  

พ.ศ.2548-2553 คัดเลือกพันธุมะคาเดเมียจากตนเพาะเมล็ดชุดที่ 2 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
ที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม (แมจอนหลวง) และศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก (ดอยมูเซอ) ป พ.ศ. 
2548-2552 คัดเลือกพันธุมะคาเดเมียจากตนเพาะเมล็ดชุดที่ 3 ที่ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน  
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(ทาโปงแดง) และศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) 
พ.ศ.2555-2558 ดําเนินการทดลองเรื่อง การอนุรักษและศึกษาเช้ือพันธุกรรมมะคาเดเมีย ณ ศูนยวิจัย 

พืชสวนเชียงราย ศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม และศูนยวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย  

พ.ศ. 2563 อยูในข้ันตอนการเสนอใหพิจารณาเปนพันธุแนะนํา 2 พันธุ คือ พันธุเชียงใหม 1 (A4) 
และ พันธุเชียงใหม 2 (849) 

พ.ศ.2563-2564 ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม สถาบันวิจยัพืชสวน ดําเนินการศึกษาและปรับปรุงพันธุ 
มะคาเดเมียอยางตอเน่ือง และคาดวาจะไดมะคาเดเมียพันธุใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ตํ่า
กวา 700 เมตรจากระดับทะเล เพื่อเสนอขอรับรองพันธุกับกรมวิชาการเกษตรตอไป 

      (อุทัย และคณะ, 2551ก) 
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บทที่ 5 
การปรับปรงุพนัธุมะคาเดเมียของกรมวิชาการเกษตร 

 
 ประเทศไทย ไดนําพันธุมะคาเดเมียจากตางประเทศเขามาปลูกเปนการคาในประเทศ เปนพันธุ 
ที่คัดเลือกและแนะนําโดยมหาวิทยาลัยฮาวาย ซึ่งจะใชช่ือเปนภาษาทองถ่ินฮาวาย แตบุคคลทั่วไปจะนิยม
เรียกช่ือเปนตัวเลข ในออสเตรเลียมีพันธุปลูกที่เริ่มแพรหลายมากข้ึนแตมีบางพันธุที่ยังไมไดนําเขามา
ทดสอบปลูกในประเทศไทย  

5.1 แหลงพันธุจากตางประเทศ  
กรมวิชาการเกษตร โดยโครงการอนุรักษเช้ือพันธุกรรมมะคาเดเมีย ไดรวบรวมพันธุมะคาเดเมีย

จากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย จํานวน 59 สายพันธุ และพันธุที่ไดจากตน 
เพาะเมล็ดของพันธุ OC D4 และ H2 จํานวน 26 สายตน พันธุมะคาเดเมียที่นิยมปลูกสามารถแยกได 
ตามแหลงที่คัดเลือก ดังน้ี 

พันธุท่ีคัดเลือกจากสหรัฐอเมริกา ไดแก 
 พันธุ Keauhou (HAES 246), Purvis (HAES 294), Ikaika (HAES 333), Kau (HAES 344), 
Kakea (HAES 508), Keaau (HAES 660), Mauka (HAES 741), Pahala (HAES 788), Makai (HAES 
800), HAES 814, 816, 842, 849, 856, 888, 889, 892, 894, 895, 896, 920 ฯลฯ แตที่ใชปลูก  
เปนการคาในฮาวายมี 8 พันธุ ไดแก Keauhou (HAES 246), Kau (HAES 344), Kakea (HAES 508), 
Keaau (HAES 660), Mauka (HAES 741), Makai (HAES 800), Purvis, Pahala และ Dennison  
 พันธุท่ีคัดเลือกจากออสเตรเลีย ไดแก 
 พันธุ Hinde (H2), Own choice (OC), Daddow, Heilscher, Elimbab, Prabert-2 Hidden 
Valley (A4) และ Hidden Valley (A16) และพันธุที่แนะนําใหปลูกในออสเตรเลียมีหลายสายพันธุรวมทั้ง
พันธุปลูกเดิมที่คัดเลือกจากฮาวายไดแก พันธุ Daddow, A4, A16, Heilscher, Kau, Keaau, Makai, 
Keauhou และ Mauka (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

5.1.1 ลักษณะประจําพันธุของมะคาเดเมียพันธุท่ัวไป ท่ีไดรวบรวมจากตางประเทศ ไดแก 
 พันธุเบอร 246 (Keauhou) 
 ทรงตนพุมกลม กิ่งกานแผกวาง ใบเขียวเปนคลื่น มีหนามมาก ปลายใบมน ดอกสีขาว ใบออนสี
เขียว ขนาดผลใหญ (140 ผลตอกิโลกรัม) ทนทานตอโรคแอนแทรคโนส ทนแลงแตไมทนลม โคนลมงาย 
เปนตัวใหละอองเรณูแกพันธุอื่นเพื่อชวยใหติดผลไดดี ขอจํากัด คือ ไมทนตอโรคผลจุด ผลแตกงาย เมื่อ
ไดรับความช้ืนทําใหงอกงาย ทําใหจําหนายไมได เหมาะในพื้นที่ระดับละติจูด 19.8 องศาเหนือข้ึนไป ไมมี
ลมแรง (อุทัย และคณะ, 2560ข) 
 พันธุเบอร 294 (Purvis) 
 เปนพันธุที่มหาวิทยาลัยฮาวายคัดเลือกต้ังแตป พ.ศ. 2479 แตมาต้ังช่ือในป พ.ศ. 2524 เพื่อให
เปนเกียรติแกนายวิลเลี่ยม เพอรวิส ซึ่งเปนผูไดรับการยอมรับวาเปนผูนํามะคาเดเมียมาปลูกเปนคนแรกใน
มลรัฐฮาวาย เพราะเมื่อปลูกทดสอบตามแหลงตาง ๆ มักแสดงอาการขาดธาตุอาหารใหเห็นเสมอ พันธุ 
#294 ติดผลดก ขนาดผลใหญ เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือในสูง 37-41 เปอรเซ็นต  
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 พันธุเบอร 333 (Ikaika) 
 เริ่มตนคัดเลือกในป พ.ศ. 2479 และไดรับการต้ังช่ือพันธุในป พ.ศ. 2495 ทรงพุมใหญ มีการ
เจริญเติบโตดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีมาก ใบใหญสีเขียวเขม ขอบใบมีหนามแหลมจํานวนมาก 
(Hamilton et al., 1952) ติดผลดกเปนพวง ขนาดผลเล็ก ประมาณ 174 ผลตอกิโลกรัม กะลาคอนขาง
หนา มีเน้ือในหลังกะเทาะรอยละ 31-35 การติดผลสูง แตคุณภาพไมแนนอน บางปเปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือ
ใน (kernel recovery) ลดลงตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต จึงไมแนะนําใหปลูกตอไป พันธุ #333 ออนแอตอ
อาการที่เรียกวา Quick decline คือ แหงตายอยางรวดเร็ว เมื่ออายุตนมากข้ึนโดยเฉพาะในมลรัฐฮาวาย 
(Nagao and Hirae, 1992) รวมทั้งในประเทศไทย 
 พันธุเบอร 344 (Kau) 
 ทรงตนคลายสนฉัตร ใบสีเขียว ปลายใบแหลม เปนคลื่นเล็กนอย ใบเขียวตลอดป แมปลูกในที่ 
ความอุดมสมบูรณตํ่า กะลาผิวเรียบและขรุขระเล็กนอย ดอกสีขาว ขนาดผลใหญ กะลาหนาเล็กนอย  
(130-150 ผลตอกิโลกรัม) ขอจํากัด คือ ใหผลผลิตชากวาพันธุอื่น ๆ แตเมื่ออายุมากข้ึนจะใหผลผลิตสูง ถา
ปลูกในพื้นที่ตํ่ากวา 700 เมตรจากระดับทะเล และมีความช้ืนตํ่าจะมีกะลาหนา ออนแอตอการเขาทําลาย
ของหนอนเจาะผลและกิ่ง และเพลี้ยหอย เหมาะสําหรับพื้นที่ระดับ 800 เมตรจากระดับทะเลข้ึนไป และ
ควรปลูกรวมกับพันธุเชียงใหม 400 และเชียงใหม 700 (อุทัย และคณะ, 2560ข) 
 พันธุเบอร 800 (Makai) 
 เริ่มคัดเลือกเมื่อป พ.ศ. 2510 และต้ังช่ือพันธุเปน มาคาอิ หรือ มาไค (Makai) ในป พ.ศ. 2520 
พรอมกับพันธุ #741 ซึ่งเปนภาษาพื้นเมืองแปลวาใกลทะเล คัดเลือกมาจากตนเพาะเมล็ดของพันธุ #246 
ลักษณะทรงพุมและใบคลายคลึงกับ #246 คือ ทรงพุมคอนขางกลม ใบเขียว มีหนามที่ขอบใบแหลมคม 
ขนาดผลใหญกวาพันธุอื่น ๆ เน้ือในมีคุณภาพดีเย่ียม รูปรางและสีสวย จึงใชเปนพันธุมาตรฐานในการ
คัดเลือกพันธุใหมอื่น ๆ เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (kernel recovery) 38-42 เปอรเซ็นต และเปอรเซ็นต
ลอยนํ้า (เปอรเซ็นตเกรด 1) 97-100 เปอรเซ็นต นํ้าหนักเมล็ดเน้ือในเฉลี่ย 2.4–3.2 กรัม 
 พันธุเอชทู (H2 หรือ Hinde)  
 นิสัยการเจริญเติบโตทรงตนต้ังตรง ทรงพุมกลมโปรง แผกวาง ใบเขียวเปนคลื่น ไรหนาม ปลายใบ
กลมมน ดอกสีขาว ใบออนสีเขียว กะลาเรียบแตขรุขระเล็กนอย ขนาดผลปานกลาง กะลาหนาเล็กนอย 
(142 ผลตอกิโลกรัม) ผลมีรอยบุมหรือลักย้ิมที่ตรงข้ัวของผล เจริญเติบโตทางลําตนไดดีทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทย เน้ือในคอนขางแบนเล็กนอย เปอรเซ็นตเน้ือในตํ่ากวามาตรฐานเล็กนอย เปนตัวใหละออง
เรณูแกพันธุอื่นเพื่อชวยการติดผล เหมาะสําหรับใชเปนตนตอ (อุทัย และคณะ, 2560ข) 
 พันธุโอซี (Own Choice) 
 คัดเลือกโดยสวนเอกชน โดยนายเอ็น เกรเบอร (Mr. N. Greber) เมืองเบียรวาห (Beerwah)  
รัฐควีนสแลนด เครือรัฐออสเตรเลีย ลักษณะทรงตนต้ังตรงเปนพุมขนาดกลาง แตกกิ่งแขนงมาก เปนพันธุ
เบา ออกดอกงายและดก ผลผลิตคอนขางสูง ที่ปลูกที่บริเวณกลาสเฮาส เมานเทน (Glasshouse 
Mountain) ไดผลผลิตถึง 26 กิโลกรัมตอตน เมื่ออายุ 10 ป ขนาดผลใหญกวา เอชทู เฉลี่ย 129 ผลตอ
กิโลกรัม มีเปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน 33-37 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตลอยนํ้า (เปอรเซ็นตเกรด 1) 95-100 
เปอรเซ็นต นํ้าหนักเน้ือใน 2.7-3.0 กรัมตอเมล็ด เน้ือในคอนขางใหญ สีและคุณภาพดี มีขอเสีย คือ ผลไม
หลนลงพื้นเมื่อแก (stick tight) ซึ่งตองใชแรงงานข้ึนเก็บตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน กะลาบางและแตกหัก
งายเมื่ออากาศรอนทําใหงอก ทําใหเน้ือในมีรสขม อีกทั้งทรงพุมแนนทึบ ตองตัดแตงกิ่งอยูเสมอ (อุทัย 
และคณะ, 2551ก)  
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 พันธุแดดโด (Daddow) 
 เปนพันธุที่มีคุณภาพและผลผลิตสูงอีกพันธุหน่ึงของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งสูงกวาพันธุ #246 
#333 และ #660 ของมลรัฐฮาวาย เมื่อปลูกเปรียบเทียบกันในเครือรัฐออสเตรเลีย (Winks et al., 1987) 
มีเปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือในประมาณ 39 เปอรเซ็นต (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

5.1.2 ลักษณะประจําพันธุของมะคาเดเมียพันธุท่ีไดจากการคัดเมล็ด ไดแก 
 พันธุแมจอนหลวงสายตนเบอร 829 (MCL D4-829) 
 เปนพันธุที่ไดจากการคัดเมล็ดชุดที่ 2 (เมล็ด D4) เมื่อป พ.ศ. 2548 ทําการคัดเลือกจาก 
ตนเพาะเมล็ด D4 ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม ที่ระดับความสูง 1300 เมตรจากระดับนํ้าทะเล ทรง
ตนรูปรางกลม (round shape) กิ่งกานแผกวาง จึงตองใชระยะปลูกกวางข้ึน ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบ
มนมีหนามนอย ใบเรียบเปนคลื่น ดอกสีขาวครีม ลักษณะตําแหนงใบบนกิ่งลูข้ึน กิ่งไมเลื้อย มีขนาดผล
ใหญประมาณ 123 ผลตอกิโลกรัม นํ้าหนักเน้ือใน 2.41-3.07 กรัม เปอรเซ็นตเน้ือในเกรด 1 (เปอรเซ็นตลอย
นํ้า) 78-82 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery) เทากับ 30.01 เปอรเซ็นต ออกดอก
เฉลี่ย 198.90 ดอกตอชอ ความยาวชอดอกเฉลี่ยเทากับ 18.87 เซนติเมตร 
 พันธุเชียงรายสายตนเบอร 5 (CR D4-5) 
 เริ่มการคัดเลือกพันธุมะคาเดเมียจากตนเพาะเมล็ดชุดที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2548 ทําการคัดเลือกจาก 
ตนเพาะเมล็ด D4 ณ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เปนพันธุ 
พี่นองกับพันธุเชียงรายสายตนเบอร 7 ทรงตนต้ังตรง ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบแหลม ใบมีหนามมาก 
ขนาดผลประมาณ 180 ผลตอกิโลกรัม เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery) เฉลี่ย 28 
เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเกรด 1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า) 90 เปอรเซ็นต นํ้าหนักเน้ือใน 1.7-2.3 กรัม ออกดอก
เฉลี่ย 212 ดอกตอชอ ขอดี คือ สามารถปรับตัวไดในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยต้ังแต 400 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลข้ึนไป ขอเสีย คือ เมื่อผลแกจะคาอยูบนตนไมรวงหลนเหมือนพันธุอื่น ๆ (ภาพที่ 15) 
 พันธุเชียงรายสายตนเบอร 7 (CR D4-7) 
 เริ่มการคัดเลือกพันธุมะคาเดเมียจากตนเพาะเมล็ดชุดที่ 2 (เมล็ด D4) เมื่อป พ.ศ. 2548 ทรงตน
รูปรางกลม (round shape) กิ่งกานแผกวาง จึงตองใชระยะปลูกกวางข้ึน ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบมนมี
หนามนอย ใบเรียบเปนคลื่น ดอกสีขาวครีม ลักษณะตําแหนงใบบนกิ่งลูข้ึน กิ่งไมเลื้อย ขนาดผลปานกลาง
ประมาณ 156 ผลตอกิโลกรัม เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery) เฉลี่ย 41.03 เปอรเซ็นต 
เปอรเซ็นตเกรด 1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า) 97 เปอรเซ็นต นํ้าหนักเน้ือใน 2.5-2.8 กรัม ออกดอกเฉลี่ย 216 
ดอกตอชอ ขอดี คือ สามารถปรับตัวไดในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยต้ังแต 400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล
ข้ึนไปขอเสียเมื่อผลแกจะติดอยูบนตนไมรวงหลนเหมือนพันธุอื่น ๆ (ภาพที่ 16)  
 พันธุเขาคอสายตนเบอร 27 (KK D4-27) 
 เริ่มคัดเลือกพันธุเมื่อป พ.ศ. 2548 ทําการคัดเลือกจากตนเพาะเมล็ดชุดที่ 2 (เมล็ด D4) ณ 
ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) ระดับความสูง 800 เมตรจากระดับทะเล ทรงตนเปนแบบต้ังตรง 
ใบเขียวเขม ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบมนมีหนามเล็กมาก ดอกสีขาวครีม ลักษณะตําแหนงใบบนกิ่งลูข้ึน 
กิ่งไมเลื้อย ลักษณะเดน มีขนาดผลใหญประมาณ 137 ผลตอกิโลกรัม นํ้าหนักเน้ือในเฉลี่ย 2.48-2.86 กรัม 
เปอรเซ็นตเน้ือในเกรด 1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า) 75-78 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต 
recovery) 25.50 เปอรเซ็นต ขอจํากัด คือ ควรปลูกในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยต้ังแต 800 เมตรจาก
ระดับทะเลข้ึนไป (ภาพที่ 17) (มานพ, 2554ก.; พิจิตร และคณะ, 2552) 
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 พันธุแมฮองสอนสายตนเบอร 74 (MHS D4-74) 
 เปนพันธุที่ไดจากตนเพาะเมล็ด (เมล็ด D4) เมื่อป พ.ศ. 2548 ทําการคัดจากทั้งหมด 120 สายตน  
ทรงตนรูปรางกลม (round shape) กิ่งกานแผกวาง ปลายใบมนมีหนามนอย ดอกสีขาวครีม ใบบนกิ่งลูข้ึน 
เลื้อย ลักษณะเดน ขนาดผลปานกลางประมาณ 164 ผลตอกิโลกรัม นํ้าหนักเน้ือในเฉลี่ย 2.22-2.72 กรัม 
เปอรเซ็นตเน้ือในเกรด 1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า) 98 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต 
recovery) 35.36 เปอรเซ็นต  
 พันธุวาวีสายตนเบอร 6 (WW D4/H2-6 ) 
 เปนพันธุที่ไดจากตนเพาะเมล็ด (เมล็ด D4/H2) เมื่อป พ.ศ. 2548 ทําการคัดจากทั้งหมด 34 สายตน 
ทรงตนต้ังตรง ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบมนไมมีหนาม ดอกสีขาวครีม ใบบนกิ่งลูข้ึน เลื้อย ลักษณะเดน 
มีขนาดผลใหญประมาณ 148 ผลตอกิโลกรัม นํ้าหนักเน้ือในเฉลี่ย 2.10-2.53 กรัม เปอรเซ็นตเน้ือในเกรด 
1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า) 90.76 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery) 30.24 
เปอรเซ็นต ออกดอกเฉลี่ย 177 ดอกตอชอ ความยาวชอดอกเฉลี่ยเทากับ 16.93 เซนติเมตร (มานพ, 
2554ข.) 
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ภาพท่ี 15 ลักษณะทรงพุม ดอก และผลของพันธุเชียงรายสายตนเบอร 5 (CR D4-5) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 ลักษณะทรงพุม ดอก และผลของพันธุเชียงรายสายตนเบอร 7 (CR D4-7) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 ลักษณะทรงพุม ดอก และผลของพันธุเขาคอสายตนเบอร 27 (KK D4-27) 

**หมายเหตุ : พันธุเหลานี้อยูในระยะการทดสอบพันธุในพ้ืนที่ที่มคีวามสูงจากระดบัทะเลที่แตกตางกนัของภาคเหนอืและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดวาจะสามารถเสนอเปนพันธุแนะนําของกรมวชิาการเกษตรในอนาคต 
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5.2 การปรับปรุงพันธุมะคาเดเมียของกรมวิชาการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตรไดคัดเลือกคัดสายตน ณ ศูนย วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง  
ระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับทะเล) จํานวน 2 สายตน ไดแก MCL D4-829 และ MCL D4-856 
ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย (ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับทะเล) จํานวน 11 สายตน ไดแก CR D4-5, CR 
D4-7, CR D4-8, CR D4-9, CR D4-10, CR D4-12, CR D4-39, CR D4-72, CR D4-78, CR D4-91 และ CR D4-
108 ศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) (ระดับความสูง 800 เมตรจากระดับทะเล) จํานวน 2 ตน ไดแก 
KK D4-27และ KK D4-71 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแมฮองสอน (ทาโปงแดง) จํานวน 8 ตน ไดแก MHS 
D4-9, MHS D4-24, MHS D4-45, MHS D4-74, MHS D4-86, MHS D4-91, MHS D4-99 และ MHS D4-117 
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) (ระดับความสูง 1,300 เมตรจากระดับทะเล) จํานวน 7 ตน 
ไดแก WW D4/OC-1, WW D4/OC-11, WW D4/H2-5, WW D4/H2-6, WW D4/H2-12, WW D4/660-11 
และ WW D4/800-2 และพันธุที่ไดจากงานวิจัยทดสอบพันธุ จํานวน 15 สายตน ไดแก #294, #508, #741, 
#788, #791, #849, #792, A4, A16, CHR#1, Daddow, KK#6, KK#7, WW#3 และ KK#8 โดยปจจุบันได
รวบรวมไวในแปลงรวบรวมอนุรักษเช้ือพันธุกรรมทั้ง 4 แหง คือ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) 
จํานวน 35 สายพันธุ ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย จํานวน 15 สายพันธุ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง
เชียงราย (วาวี) จํานวน 15 สายพันธุ และศูนยวิจัยการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) จํานวน 15 สายพันธุ เพื่อ
ใชสําหรับการปรับปรุงพันธุตอไป (พิจิตร และคณะ, 2552; สุพัฒธนกิจ, 2563) 

5.2.1 ลักษณะประจําพันธุของมะคาเดเมียพันธุแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
 พันธุเชียงใหม 400 (Keaau หรือ HAES 660) 
 ทรงตนต้ังตรง คลายปรามิด ใบเขียวเขม มีหนามเล็กนอย พุมเล็ก เปนพันธุเบา ออกดอกดก  
ใชปลูกรวมกับพันธุอื่นเพื่อชวยผสมเกสรยกเวน พันธุ #344 และ พันธุเชียงใหม 700 อายุเก็บเกี่ยวสั้น  
(180-210 วัน) เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน 34-42 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตลอยนํ้า 93-100 เปอรเซ็นต นํ้าหนักเน้ือ
ใน 1.5-2.7 กรัม ขนาดผลเล็ก กะลาบาง (175-190 ผลตอกิโลกรัม) ขอจํากัด คือ ตนอายุมากข้ึน ผลผลิตอาจ
ลดลง เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่อากาศเย็นในที่สูงระดับ 500 เมตรเหนือระดับทะเลข้ึนไป หรือหากตองการ
ปลูกในระดับ 400 เมตร พื้นที่ปลูกควรอยูในเขตเสนละติจูด 19.8 องศาเหนือข้ึนไป (ตารางที่ 7) 
 พันธุเชียงใหม 700 (Mauka หรือ HAES 741) 
 ทรงตนต้ังตรง คลายปรามิด แผขางเล็กนอย ใบเขียวเปนคลื่น มวนหอลง ปลายใบแหลมมีหนาม
มากกวาพันธุเชียงใหม 400 และ #344 เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน 32-39 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตลอยนํ้า  
98 เปอรเซ็นต เน้ือในหนัก 2.8 กรัม ผลใหญ กะลาบางปานกลาง (135-150 ผลตอกิโลกรัม) ปรับตัวไดดี 
ขอจํากัด คือ ไมควรปลูกในพื้นที่ตํ่ากวา 700 เมตรจากระดับทะเล เพราะคุณภาพเน้ือในจะลดลง  
ไมควรปลูกในพื้นที่ขาดนํ้า และความช้ืนในดินตํ่าเพราะผลจะรวงงาย และมีขนาดผลเล็ก (ตารางที่ 7) 
 พันธุเชียงใหม 1000 (Makea หรือ HAES 508) 
 ทรงตนต้ังตรง ทรงกลม แผกวาง ใบสีเขียวออน เปนคลื่น ปลายใบแหลมสั้น มีหนามนอยกวา
พันธุเชียงใหม 700 ขนาดผลปานกลาง กะลาหนาเล็กนอย (148-170 ผลตอกิโลกรัม) เปอรเซ็นตเกรด 1 
เน้ือใน 34-38 เปอรเซ็นต เปอรเซ็นตลอยนํ้า 84-100 เปอรเซ็นต นํ้าหนักเน้ือใน 1.7-2.5 กรัม 
เจริญเติบโตและผลผลิตดีกวาทุกพันธุในที่สูงกวาระดับทะเล 1,000 เมตรข้ึนไป (ชอบอากาศเย็น) ทนแลง 
ขอจํากัด คือ ไมทนรอน ทําใหกิ่งเลื้อย ใบไหม ตนแคระแกร็น (เมื่อปลูกในพื้นที่ตํ่ากวา 1,000 เมตร 
จากระดับทะเล) ถาพื้นที่ปลูกขาดนํ้าและความช้ืนในดินตํ่า ผลจะรวง และมีขนาดผลเล็ก และควรปลูก
รวมกับพันธุเชียงใหม 400 เพื่อชวยในการผสมเกสร (ตารางที่ 7) (อุทัย และคณะ,2560ข) 
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ตารางท่ี 7 ลักษณะของพันธุเชียงใหม 400 พันธุเชียงใหม 700 และพันธุเชียงใหม 1000 

ลักษณะ 
พันธุ 

เชียงใหม 400 เชียงใหม 700 เชียงใหม 1000 
(HAES 660) (HAES 741) (HEAS 508) 

1.ความสูงตน (เมตร) 15-20  15-20  15-20  
2.ความกวางทรงพุม (เมตร) 10-15  10-15  10-15  
3.นํ้าหนักเมล็ด    
1.นํ้าหนักทั้งกะลา (กรัม) 6.4-7.9 4.6-7.6 5.2-7.4 
2.นํ้าหนักเน้ือใน 1.5-2.7 2.0-2.9 1.7-2.5 
4.ความหนากะลา บาง บาง บาง 
 (มิลลิเมตร) 1.93 2.28 2.30 
5.จํานวนผลตอกิโลกรัม 175-190 135-150 148-170 
6.จํานวนผลออนตอชอ 10-20 10-20 10-25 
7.จํานวนผลแกตอชอ 5-12 3-8 5-12 
8.คุณภาพผลผลิต    
  8.1 เปอรเซ็นตเน้ือใน 34-42 32-39 32-39 
หลังกะเทาะ    
  8.2 เปอรเซ็นตเน้ือใน 93-100 88-99 84-100 
เกรด 1 (เปอรเซ็นตลอยนํ้า)    
  8.3 เปอรเซ็นตเกรด 1 35-41 31-37 30-38 
เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery)    
9.อายุเก็บเก่ียว (วัน) 180-210 180-240 180-240 

ที่มา: จํารอง (2538ก) 
หมายเหตุ: 

- มะคาเดเมีย ทั้ง 3 พันธุ เปนชนิดผิวเรียบ (smooth shell type) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Macadamia 
integrifolia Maiden and Betche 

- เปอรเซ็นตเน้ือในหลงักะเทาะ (เปอรเซ็นต kernel) = นํ้าหนักเน้ือใน x 100 
                      นํ้าหนักทัง้เมล็ด 

- เปอรเซ็นตเน้ือในเกรด 1 (เปอรเซ็นต floating) ไดจาก นําเน้ือใน จํานวน 100 เมล็ดตอพันธุตอ
ซ้ํา ลอยนํ้าสะอาด เน้ือในทีล่อยถือวามีเปอรเซ็นตนํ้ามันเกิน 72 เปอรเซ็นต จัดเปนเกรด 1  

- เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery)  
=   เปอรเซ็นตเน้ือในหลังกะเทาะ x เปอรเซ็นตเน้ือในลอยนํ้า  

                                                                   100  
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5.2.2 ลักษณะประจําพันธุของมะคาเดเมียท่ีกําลังดําเนินการเสนอขอเปนพันธุแนะนํา 
พันธุใหม ไดแก 
 พันธุเชียงใหม 1 (A4) 
 เริ่มทดสอบพันธุเมื่อป พ.ศ. 2540 ทรงตนรูปรางกลม (round shape) กิ่งกานแผกวาง มีลักษณะ
เดน คือ สามารถปรับตัวไดในสภาพพื้นที่ของประเทศไทย ต้ังแต 400 เมตรจากระดับนํ้าทะเลข้ึนไป ต้ังแต 
400 (ละติจูด 19.8 องศาเหนือ) ถึง 1,300 เมตรจากระดับทะเล เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต 
recovery) เฉลี่ย 32 เปอรเซ็นต สูงกวาทุกพันธุ นํ้าหนักเน้ือในเฉลี่ย 3 กรัม และสม่ําเสมอ ขนาดผลใหญ
เฉลี่ย 123 ผลตอกิโลกรัม (ทั้งกะลา) และมีกะลาบางเฉลี่ย 0.25 มิลลิเมตร ออกดอกดกเฉลี่ย 196 ดอกตอ
ชอ ใหผลผลิตปแรกหลังปลูก 0.80 กิโลกรัมตอตน ขอจํากัด คือ ไมทนลมแรง ถึงทนลมปานกลาง ควร
ปลูกรวมกับไมบังลม และ ควรมีการใหนํ้าในชวงฤดูแลง (มีนาคม-เมษายน) เพื่อชวยในการติดผล (ภาพที่ 
18) 
 พันธุเชียงใหม 2 (849) 
 เริ่มทดสอบพันธุเมื่อป พ.ศ.2540 ทรงตนเปนแบบต้ังตรง ใบรูปหอกหัวกลับ ปลายใบมน มีหนาม
เล็กนอย ใบเรียบเปนคลื่น มีลักษณะเดน คือ เปอรเซ็นตเกรด 1 เน้ือใน (เปอรเซ็นต recovery) เฉลี่ย  
29 เปอรเซ็นต สูงกวาพันธุแนะนําเดิม ไดแก เชียงใหม 700 (#741) และ เชียงใหม 1000 (#508) คือ  
27 เปอรเซ็นต และ 24 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ขนาดผลปานกลางเฉลี่ย 151 ผลกิโลกรัม (ทั้งกะลา) และมี
กะลาบางเฉลี่ย 0.26 มิลลิเมตร ออกดอกดกปานกลางเฉลี่ย 142 ดอกตอชอ ใหผลผลิตปแรกหลังปลูก 
0.65 กิโลกรัมตอตน ขอจํากัด คือควรปลูกในสภาพพื้นที่ของประเทศไทยต้ังแต 700 เมตร จากระดับทะเล
ข้ึนไป (ภาพที่ 19) 
 พันธุที่อยูในระหวางดําเนินการเสนอขอเปนพันธุแนะนําใหม ซึ่งปรับปรุงพันธุโดยศูนยวิจัย 
เกษตรหลวงเชียงใหม ไดแก พันธุ KK#27 CR#7 และ CR#5 โดยที่พันธุ KK#27 และ CR#7 เปนพันธุที่มี
แนวโนมในการเจริญเติบโตดานความสูง ความกวางทรงพุม และขนาดเสนรอบวงโคนตนไดดี ในพื้นที่
ระดับความสูงที่แตกตางกัน 4 แหลง ไดแก 1) ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (ขุนวาง) ที่ระดับความสูง 
1,300-1,400 เมตรจากระดับทะเล 2) ศูนยวิจัยพืชสวนเลย ที่ระดับความสูง 900 เมตรจากระดับทะเล 
โดยพันธุ KK#27 ใหผลผลิตปแรกหลังปลูก 0.5 กิโลกรัมตอตน และพันธุ CR#7 ใหผลผลิตปแรกหลังปลูก 
0.48 กิโลกรัมตอตน 3) ศูนยวิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ (เขาคอ) ที่ระดับความสูง 800 เมตรจากระดับ
ทะเล และ 4) ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย ที่ระดับความสูง 400 เมตรจากระดับทะเล สวนพันธุ CR#5 เปน
พันธุที่มีการเจริญเติบโตดานความสูง ความกวางทรงพุม และขนาดเสนรอบวงโคนตนไดดี ใหผลผลิตปแรก
หลังปลูก 0.4 กิโลกรัมตอตน ในแปลงเกษตรกร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่ระดับความสูง 
400 เมตรจากระดับทะเล ซึ่งจะเสนอเปนพันธุแนะนําใหมของกรมวิชาการตอไป (อนันต, 2563) 
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ภาพท่ี 18 ลักษณะทรงพุม ดอก และผลของพันธุเชียงใหม 1 (A4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ภาพท่ี 19 ลักษณะทรงพุม ดอก และผลของพันธุเชียงใหม 2 (849) 
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บทที่ 6 
เทคโนโลยกีารผลติมะคาเดเมีย 

 
6.1 ปจจัยของสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย 
 จากการศึกษาการปลูกมะคาเดเมียต้ังแตระยะเริ่มแรกจนถึงปจจุบันและจากรายงานการวิจัย 
ของตางประเทศสามารถสรุปปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย ดังน้ี 
 6.1.1 อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญในการปลูกมะคาเดเมีย จากการศึกษาระดับอุณหภูมิบริเวณเมือง 
Kona เกาะฮาวาย ซึ่งเปนแหลงที่มีผลผลิตตอพื้นที่สูงที่สุดในปจจุบัน พบวา มีชวงอุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด 
ระหวาง 32 องศาเซลเซียส และ 9 องศาเซลเซียส อัตราการสะสมนํ้าหนักแหงสูงสุดที่อุณหภูมิ 20-30 
องศาเซลเซียส (Trochoulias and Lahav, 1983) และถาหากอุณหภูมมิากกวา 30 องศาเซลเซียส จะทํา
ใหการสังเคราะหแสงลดลงและมะคาเดเมียบางพันธุ เชน พันธุ #508 จะแสดงอาการใบไหมเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศรอน (heat stress) โดยใบออนเหลืองซีดและปลายใบมีอาการไหม (Allan, 1983) 
นอกจากน้ีอุณหภูมิกลางคืนยังมีอิทธิพลตอการกําเนิดตาดอกของมะคาเดเมีย พบวา ที่อุณหภูมิ 18 องศา
เซลเซียส ทําใหเกิดตาดอกไดดีที่สุด และหากไดรับอุณหภูมิระดับน้ีนานเกิน 30 วัน จะทําใหตาดอกมีการ
พัฒนาเปนชอดอกไดดี แตถาอุณหภูมิลดลงเปน 12 องศาเซลเซียส หรือเพิ่มข้ึนเปน 21 องศาเซลเซียส มี
ผลทําใหตาดอกลดลง (Nakata, 1976) 
 ในสภาพแวดลอมของเครือรัฐออสเตรเลีย การพัฒนาของตาดอกเกิดข้ึนประมาณตนเดือน
พฤษภาคมซึ่งเปนชวงเวลาที่กลางวันสั้นและอุณหภูมิกลางคืนตํ่าระหวาง 11-15 องศาเซลเซียส โดยเริ่ม
จากตาดอกหยุดพักตัว แลวขยายเปนชอดอกใน 50-60 วัน ชวงต้ังแตกําเนิดชอดอกจนถึงดอกบาน และ
ไดรับการผสมแลวใชเวลา 137-153 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับพันธุและสถานที่ (Moncur et al., 1985) อยางไร
ก็ตามที่อุณหภูมิกลางคืน 20 องศาเซลเซียส จะสงเสริมใหเกิดการสะสมคารโบไฮเดรต หรือปรับสมดุลของ
สารควบคุมการเจริญของตาดอก มีผลทําใหตนมะคาเดเมียสรางชอดอกข้ึนมาใหมเพื่อทดแทนชอดอกแรก 
ๆ ที่สูญเสียไปกอนการผสมเกสร (Jackson and Sweet, 1972; Nakata, 1976; Stephenson and Gallagher, 
1986a) ในชวงการพัฒนาของผลถาอุณหภูมิสูงมากจะทําใหกะลาแข็งตัวเร็ว เน้ือในขยายไมไดทําใหผลมี
ขนาดเล็ก กลาวโดยสรุป คือ อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตควรอยูในชวง 10-30 องศาเซลเซียส 
(Trochulias et al., 1984) และชวงฤดูออกดอกควรอยูในชวง 18-20 องศาเซลเซียส และชวงที่ผลกําลัง
เจริญเติบโตควรมีอุณหภูมิระหวาง 20-25 องศาเซลเซียส และไมควรเกิน 30 องศาเซลเซียส (Stephenson and 
Gallagher, 1986b) 
 6.1.2 ปริมาณนํ้าฝนและความชื้น 
 ในแหลงปลูกมะคาเดเมีย ควรมีปริมาณนํ้าฝนอยางนอย 1,000 มิลลิเมตรตอป และตกกระจายตลอดป 
(Storey, 1969) แตสวนใหญปริมาณนํ้าฝนในแหลงปลูกของประเทศไทยจะมีปญหาไมกระจายตลอดป 
ปริมาณนํ้าฝนจะอยูในชวง 1,200-2,500 มิลลิเมตรตอป มีจํานวนเดือนที่ฝนตก 6-7 เดือน และมีชวงแลง 
5-6 เดือน แลวแตพื้นที่ ชวงแลงจะเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ซึ่งเปนชวงเขาฤดูหนาว อากาศ
หนาวเย็นกระตุนใหมะคาเดเมียออกดอกติดผลและชวงการติดผลจะผานตลอดชวงฤดูรอน ถาไมมีการให
นํ้าชวงน้ีผลจะรวงและผลเล็ก ดังน้ันการปลูกมะคาเดเมียในประเทศไทยจะตองมีการใหนํ้าชวงฤดูแลง 
(ดําเกิง, 2534) ในพื้นที่ที่มีความสูง 800-1,300 เมตรจากระดับทะเล ในรอบ 1 ป มะคาเดเมียจะออกดอก 
2 ชวงใหญ ๆ คือ ชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม และ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ ซึ่งในขณะออกดอกและ
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ติดผลในฤดูแลงโดยเฉพาะชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ มีความช้ืนสัมพัทธตํ่าประมาณรอยละ 50 จึงควร
ใหนํ้าเพื่อเพิ่มความช้ืนใหสูงข้ึนประมาณรอยละ 70-75 จะชวยใหชอดอกมีการติดผลมากข้ึน อยางไรก็
ตามชวงฤดูฝนในพื้นที่ที่มีฝนตกมาก ในชวงออกดอกจะมีปญหาเกี่ยวกับความช้ืนสูง มีผลตอการ
แพรกระจายของละอองเกสรในการผสมพันธุ 
 6.1.3 แสง 
 จากการศึกษาของ Radspinner (1971) ในมลรัฐฮาวาย พบวา หากฝนตกมากชวง 2 เดือนกอน
ออกดอก สงผลใหขนาดผลเล็กลง เน่ืองจากมีปริมาณแสงนอย ซึ่งจะไปลดกระบวนการสังเคราะหแสงและ
สรางคารโบไฮเดรตสําหรับการเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ ของตน ทําใหการสะสมคารโบไฮเดรตลดลง 
และไมสามารถไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของผล พื้นที่ที่เหมาะสมควรมีชวงแสงนาน 8-10 ช่ัวโมงตอวัน 
อยางไรก็ตาม อุณหภูมิเปนปจจัยที่สําคัญกวาแสงในการออกดอกของมะคาเดเมีย  
 6.1.4 ดิน 
 สภาพพื้นที่ปลูกมะคาเดเมียควรมีการระบายนํ้าดี หากเปนดินเหนียวจะเปนปญหาที่สําคัญ ทําให
รากมะคาเดเมียที่มีบางสวนฟูเหมือนรังบวบ (proteoid roots) ไมเจริญเติบโต ดังน้ัน ควรเลือกดินที่มี 
ช้ันดินลึกอยางนอย 50 เมตร ความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 5.5-6.5 โดยทั่วไปดินในประเทศไทยสวน
ใหญเปนกรดถึงกรดจัด จึงตองวิเคราะหดินและปรับสภาพดินใหเหมาะสม ในระยะที่ปลูกพืชอายุ 1-2 ป 
หากดินมีสภาพเปนกรด ควรใสปูนขาวตนละ 0.5 กิโลกรัม เมื่ออายุ 4-5 ปข้ึนไป เพิ่มเปนตนละ 1-2 
กิโลกรัม (อุทัย และคณะ, 2551ก) 
 6.1.5 ไมบังลม 
 ไมบังลมนับวาเปนปจจัยที่สําคัญที่จะตองพิจารณาในการเลือกพื้นที่สรางสวนมะคาเดเมีย 
เน่ืองจากมะคาเดเมียเปนไมเน้ือแข็งแตเปราะหักงาย ถามีพายุ ลมจะทําใหตนโคนลม กิ่งฉีก กิ่งหักเสียหาย
ได ถาปลูกไมบังลมกอนจะทําใหมะคาเดเมียเจริญเติบโตเร็ว เพราะตนไมถูกลมโยก ไมบังลม ไดแก
ทองหลางใบมนจากฮาวาย (Wili wili; Erythrina lithosperma) สนอินเดีย (Silver oak or silky oak; Grevillea 
robusta) เสม็ดฮาวาย (Paper bark; Melaleuca leucadendron L.) สนฉัตร (Norfolka pine; Araucaria 
excelsa) หวา (Jambolan; Eugeinea cumini Druce.) ไผตง และไผรวกตาง ๆ  
 โดยสรุปจะเห็นไดวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของมะคาเดเมีย  
ซึ่งเปนพืชที่ตองการอุณหภูมิเย็นพอสมควร สําหรับประเทศไทย พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดตอผลผลิตและ
คุณภาพจะอยูที่ระดับความสูง 800-1,000 เมตรจากระดับทะเล ในเขตจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน ลําปาง แพร นาน ตาก เพชรบูรณ และเลย หากตองการปลูกในพื้นที่ที่มีความสูง 400-800 
เมตรจากระดับทะเล พื้นที่น้ันควรอยูเหนือเสนรุงที่ 19.8 องศาเหนือข้ึนไป (อุทัย และคณะ, 2551ก) 
6.2 การขยายพันธุมะคาเดเมีย 

การขยายพันธุมะคาเดเมียมีหลายวิธีแตที่นิยมโดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การทาบกิ่ง และการเสียบ
ยอด การจะเลือกใชวิธีไหนข้ึนอยูกับความเหมาะสม ความชํานาญ และความตองการของผูปลูก ซึ่งจะมีทั้ง
ขอดี ขอเสีย แตกตางกันไป การขยายพันธุทั้ง 2 วิธี จะตองใชตนตอที่เพาะจากเมล็ด 

ชนิดของมะคาเดเมียที่ใชทําตนตอในตางประเทศ เดิมเปน Macadamia tetraphylla หรือ  
มะคาเดเมียชนิดเมล็ดผิวขรุขระ (rough shell type) ซึ่งมีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรง ตนตอสามารถใช
ทาบกิ่งไดเร็วกวาตนตอ M. integrifolia ที่เปนชนิดเมล็ดผิวเรียบ (smooth shell type) ถึง 6 เดือน 
หลังจากเสียบยอดแลว ตนจะเจริญอยางรวดเร็วและสามารถใหผลเร็วกวาตนตอ M. integrifolia ถึง 2 ป 
รากตนตอชนิดผิวขรุขระมีประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุเหล็กไดดีกวา ออนแอเพียงเล็กนอยตอเช้ือรา 
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Phytophthora cinnamomi ที่เปนสาเหตุของโรครากและโคนตนเนา และเช้ือรา Dethiorella gregaria  
ซึ่งเปนสาเหตุโรคแคงเกอรกับกิ่งมะคาเดเมีย (Storey, 1948) การปลูกมะคาเดเมียในสภาพไรของ 
มลรัฐฮาวาย และเครือรัฐออสเตรเลีย อดีตใชตนตอ M. tetraphylla (ชนิดผิวขรุขระ) รอยตอเขากันไมได 
ตนพันธุดีเจริญเร็วกวาตนตอ (Hamilton, 1988; Bittenbender and Hirae, 1990) เปนสาเหตุใหเกิด
รอยแตกหักหรือเปลือกฉีกตรงบริเวณเหนือและใตรอยตอเมื่ออายุมากข้ึน ทําใหรูปทรงตนไมสม่ําเสมอ 
ปจจุบันใชพันธุ Hinde (H2) หรือ Renown (D4) เปนตนตอจากเมล็ดมะคาเดเมียชนิดผิวเรียบ ซึ่งเปน
ชนิดที่ปลูกเปนการคาสําหรับพันธุที่ใชเปนตนตอ 

ในประเทศไทยใชตนตอทีไ่ดจาก พันธุ H2 #344 OC และเชียงใหม 700 (#741) เน่ืองจากระบบ
รากมีการเจริญเติบโตดี และแผกวาง แตปจจุบันใชพันธุ H2 เปนหลักในการผลิตตนตอ 
 6.2.1 การเตรียมตนตอ มีข้ันตอนต้ังแตการเพาะเมล็ด ดังน้ี 

1) เลือกพื้นที่ที่นํ้าไมทวมถึง ขุดเปนรอง กวาง 1-1.5 เมตร ความยาวแลวแตพื้นที่ ลึกประมาณ 50 
เซนติเมตร แยกหนาดินไวหรืออาจกอดวยอิฐบล็อกใหสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร  

2) เตรียมวัสดุเพาะ ไดแก แกลบเกา ปุยคอกหรือปุยหมัก หนาดิน อัตราสวน 1:1:1 ตามปริมาตร
ของแปลงเพาะ 

3) ใสวัสดุเพาะลงรองที่ขุดหรือในกระบะ โดยการใสปุยคอกหรือปุยหมัก แกลบเกา และหนาดิน 
ตามลําดับคลุกเคลาใหเขากัน วัสดุเพาะจะตองสูงพอดีกับขอบกระบะ เมื่อรดนํ้าจะตํ่ากวาขอบ
กระบะประมาณ 5 เซนติเมตร สวนในรองดินใหผสมสูงกวาขอบรองประมาณ 16-20 เซนติเมตร 

4) การคัดเมล็ดที่เพาะ เมล็ดที่จะนํามาเพาะควรเปนเมล็ดสดและใหม จะมรีอยละความงอกดีกวาเมล็ดเกา 
เพราะเมล็ดมะคาเดเมียมีระยะการพักตัวสั้น ถาเก็บไวนานเกิน 3 เดือน รอยละความงอกจะลดลง 

5) แชเมล็ดทั้งกะลา (nut in shell) ในนํ้า แยกเมล็ดลอยออกทิ้ง สวนเมล็ดที่จมจะเปนเมล็ดที่
สมบูรณสําหรับนําไปเพาะ 

6) นําเมล็ดแชไวในสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช แมนโคเซบ (mancozeb) 80% ดับเบิลยูพี อัตรา 20 
กรัมตอนํ้า 10 ลิตร แชประมาณ 1 คืน 

7) ทําแนวแถวเพาะหางกัน 5 น้ิว ลึก 1 น้ิว วางเมล็ดตามแนวใหหางกันประมาณ 2½-3 น้ิว พื้นที่ 1 ตาราง
เมตร จะไดประมาณ 100-125 ตน การวางเมล็ดควรหันเมล็ดดานที่มีรู  (micropyle) และ 
แนวรอยแตก (suture) ขนานกับพื้น เพื่อใหรากแทงลงพื้นโดยตรง ถาวางหงายข้ึนหรือหันขาง 
รากแกวจะโคงงอ 

8) กลบดวยดินผสมหนาประมาณ 1 น้ิว รดนํ้าและราดสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช แมนโคเซบ 80% 
ดับเบิลยูพ ีหลังจากน้ันประมาณ 25-30 วัน เมล็ดจะงอกและมีใบเลี้ยง ใหถอนตนกลาลงถุงขนาด 
6x12 น้ิว ถึง 6x16 น้ิว เปนตนตอสําหรับการเสียบยอด ในสวนของตนตอสําหรับการทาบกิ่งเลี้ยง
ไวในกระบะเพาะใหมีอายุประมาณ 6-12 เดือน (ภาพที่ 20) 
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(ก) แชเมล็ดในนํ้า คัดแยกเมล็ดลอยทิง้ เมล็ดจม

นําไปเพาะ 
   (ข) ทําแนวแถวเพาะหางกัน 5 น้ิว ลึก 1 น้ิว 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(ค) การวางเมล็ดควรหันเมล็ดดานทีม่ีรู และแนว

รอยแตกขนานกับพื้น 
(ง) วางเมล็ดตามแนวใหหางกันประมาณ 2½-3 น้ิว 

  
      (จ) กลบดวยดินผสมหนาประมาณ 1 น้ิว   (ฉ) รดนํ้าและราดสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 

ภาพท่ี 20 ข้ันตอนการเพาะเมล็ดตนตอ (ก-ฉ) 
  

6.2.2 การดูแลรักษาตนกลา 
 หลังจากตนกลาตนตอต้ังตัวดีแลวประมาณ 3 เดือน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตราตนละประมาณ  
1 ชอนชา หรือตารางเมตรละ 200-300 กรัม ในกรณีเพาะและดูแลรักษาในแปลง ใสปุย 2-3 เดือนครั้ง  
การเสียบยอดในแปลงเพาะเหมาะสําหรับการสงจําหนายไปปลูกแบบลางรากในพื้นที่หางไกลหรือ
ตางประเทศ รดนํ้าเชา-เย็น เมื่ออายุ 6-12 เดือน หรือตนขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5-1.0 เซนติเมตร  
นําข้ึนทาบได หรือเสียบยอดในแปลงได 
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6.3 วิธีการขยายพันธุ 
 6.3.1 การขยายพันธุมะคาเดเมียโดยการทาบก่ิง 
 สําหรับวิธีการทาบกิ่ง ทําไดหลายวิธี ไดแก การทาบกิ่งแบบปาด (spliced approach grafting) 
การทาบกิ่งแบบเสียบขาง (modified veneer side grafting) การทาบกิ่งจะใชกับตนตอที่อายุนอย  
ในการทาบกิ่ง จะมีขอเสีย คือ จะไดรากแกวที่ไมใชรากแรก เน่ืองจากตองตัดออกใหสั้น เพื่อใสถุงอัดขุย
มะพราว (ตุม) ข้ึนทาบถาจะใหไดระบบรากแกวที่สมบูรณ และลึกอาจปลูกตนตอลงในสวนกอน สําหรับ 
ในสวนที่มีความพรอมทั้งดานบุคลากรและกิ่งพันธุ เมื่อตนอายุประมาณ 10-12 เดือน ทําการเสียบยอด 
ในแปลงเลยเน่ืองจากมะคาเดเมียเปนไมเน้ือแข็ง และไมผลัดใบ เทคนิคที่จะทําใหรอยละการติดสูงกอนจะ
นํากิ่งพันธุดีมาเสียบควรทําการคว่ันกิ่งพันธุดีกอน (girdle) ประมาณ 6-8 สัปดาห เพื่อตัดทอสงอาหาร 
และทําใหมีการสะสมคารโบไฮเดรตภายในกิ่งพันธุดี สวนที่จะนํามาเสียบควรมีใบสีเขียวออกเทาซึ่งจะ 
ทําใหการเสียบยอดประสบความสําเร็จมากกวาใชกิ่งออน และควรทาบกิ่งมะคาเดเมียในชวงเดือน
พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน 
 การเตรียมตนตอสําหรับการทาบก่ิงมะคาเดเมีย 

1) นําตนตอมะคาเดเมียที่เตรียมไวสําหรับเปนตนตอที่มีระบบรากดี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5-1.0 
เซนติเมตร อายุ 6-12 เดือน เตรียมตนตอ โดยการขุดถอนทั้งรากน้ันจากกระบะเพาะกลาตนตอ 

2) ตัดแตงใบออก ตัดแตงรากฝอยที่ยาวเกินออกไป ตัดสวนรากแกวใหเหลือจากโคนตนถึงปลายราก
ประมาณ 4 เซนติเมตร 

3) การเตรียมขุยมะพราว ตองเปนขุยมะพราวที่ใหม เติมนํ้าสะอาดจนขุยมะพราวชุมนํ้า 
4) นําตนตอที่เตรียมตัดแตงรากแกว นําไปแชในฮอรโมน Indole-3-butyric acid (IBA) ความ

เขมขน 6,000 ppm ที่เตรียมไวนาน 10 วินาที (ภาพที่ 21) 
5) นําใสถุงพลาสติก ขนาด 4x6 เซนติเมตร เจาะรูดานขางถุง 1 รู เพื่อเปนที่ระบายนํ้า ใสขุย

มะพราวลงกนถุง ประมาณ 2 เซนติเมตร ใสตนตอมะคาเดเมีย อัดขุยมะพราวใหแนน ใชเชือก
ฟางมัดปากถุงใหแนน ใชเชือกฟางอีกเสนยาวประมาณ 35-40 เซนติเมตร มัดระหวางกลางถุง
โดยปลอยปลายเชือกฟางไว 2 ขาง เผื่อมัดกิ่งหลังจากการทาบกิ่ง 

 การทาบก่ิงแบบปาด (Spliced approach grafting) 
1) เลือกกิ่งพันธุดีขนาดเทากับตนตอ และเปนกิ่งแกที่อายุหลายป ถาเปนกิง่ใหมรอยละการติดจะตํ่ากวา 
2) เฉือนกิ่งพันธุดีและตนตอเปนรูปโลยาว 1½-2 น้ิว เทากับตนตอ ไมตองตัดยอดออก 
3) ประกบแผลตนตอและกิ่งพันธุดีใหเย่ือเจริญ (Cambium) ตรงกัน 
4) พันผาพลาสติกใหแนน 2 รอบ จากบนลงลางและจากลางข้ึนบน 
5) ผูกเชือกปากถุงตนตอยึดกับกิ่งพันธุดีใหแนน 
6) ประมาณ 30-45 วัน รอยแผลติดสนิทแลว หรือสังเกตรากของตนตอ เจริญดีแสดงวารอยทาบ 

ติดดี ตัดยอดตนตอทิ้ง 
7) คว่ันกิ่งพันธุดีใตรอยทาบ หลังจากน้ันอีกประมาณ 2 สัปดาห ตัดลงจากตนไดและนําลงชําใน

โรงเรือน ควบคุมความช้ืน 
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 การทาบก่ิงแบบเสียบขาง (Modified veneer side grafting) 
1) เลือกกิ่งพันธุดีขนาดเทาหรือใหญกวาตนตอเล็กนอย และเปนกิ่งอายุหลายปซึ่งจะใหรอยละ 

การติดสูงกวากิ่งออน 
2) เฉือนกิ่งพันธุดีเฉียงเขาเน้ือไมเล็กนอย ยาว 1½ -2 น้ิว และเฉือนดานบนเฉียง 45 องศา ทําเปนลิ้น 
3) เฉือนตนตอเปนปากฉลามยาวเทากับรอยแผลกิ่งพันธุดี และเฉือนดานหลังเล็กนอย 
4) สอดตนตอเขากับแผลกิ่งพันธุดี ใหแนวเย่ือเจริญตรงกัน ดานใดดานหน่ึงหรือทั้งสองดาน 
5) พันผาพลาสติกใหแนน 2 รอบ จากบนลงลางและพันจากลางข้ึนบนอีกรอบหน่ึง 
6) ผูกเชือกปากถุงยึดกับกิ่งใหแนน 
7) ประมาณ 30-40 วัน แผลติดกันดีแลว หรือสังเกตดูรากของตนตอเจริญดี แสดงวารอยแผลติดดี 

ตัดยอดตนตอทิ้ง 
ขอดี: ของการทาบกิ่งแบบน้ี คือ ทําไดรวดเร็ว รอยตอแข็งแรง (ภาพที่ 22) 
 

  
(ก) ช่ังสารบริสทุธ์ิ IBA 3,000 มิลลิกรัม (ข) ทําละลายสาร IBA ดวยโซเดียมไฮดรอกไซด 

(NaOH) 30 มิลลลิิตร 

  

(ค) ผสมสารละลาย IBA ดวยนํ้ากลั่น 500 มิลลิลิตร 
ไดสารละลาย IBA 6,000 ppm 

(ง) การเกบ็สารละลาย ควรเกบ็ไวใหพนแสงแดด 

ภาพท่ี 21 การเตรียมฮอรโมน IBA 6,000 ppm (3,000 มิลลิกรมั ตอ 500 มิลลิลิตร) (ก-ง) 
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(ก) ถอนตนตอในกระบะเพาะ อายุ 6-12 เดือน  
     สูงประมาณ 45-50 เซนติเมตร 

      (ข) ตัดแตงรากฝอยที่ยาวเกินออกไปใหเหลือ  
           ความยาวประมาณ 4 เซนติเมตร 

  
         (ค) จุมฮอรโมน IBA 6,000 ppm                (ง) นําตนตอมาอัดตุม 

 
 

(จ) เฉือนกิ่งพันธุดีเฉียงเขาไปในเน้ือไมเล็กนอย 
ยาว 1½-2 น้ิว และเฉือนดานบนทําเปนลิ่ม 

    (ฉ) เฉือนตนตอเปนปากฉลาม ยาว 1½ -2 น้ิว 
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(ช) สอดตนตอเขารอยแผลกิ่งพันธุดีใหแนวเย่ือ

เจริญตรงกันดานใดดานหน่ึงหรือทัง้ 2 ดาน 
    (ซ) พันผาพลาสติกใหแนนจากบนลงลาง  
         และพันจากลางข้ึนบน 

 
 

           (ฌ) ผูกเชือกยึดเกบ็กิง่ใหแนน         (ญ) สังเกตการเจรญิของระบบราก 
ภาพท่ี 22 การทาบกิ่งแบบเสียบขาง (Modified veneer side grafting) (ก-ญ) 

 การปฏิบัติหลังการทาบก่ิง 
1) ตัดกิ่งพันธุดีเมื่อรอยแผลติดกันสนิท และรากตนตอเจริญดี จากน้ันทําการตัดกิ่ง และแกะถุงออก  

แลวจุมนํ้ายาเรงราก  
2) นําตนกลาลงถุงเพาะขนาด 4x12 น้ิว วัสดุที่ใชเพาะชํากลา ดินดํา (หนาดิน): แกลบเกา หรือ 

ขุยมะพราว: แกลบเผา: ปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 1: 1: 1: 1 ในสวนผสม 1 ลูกบาศกตารางเมตร ผสม
กับโดโลไมต 1 กิโลกรัม 

3) ไมหลักคํ้ากันตนลม ใชไมไผผาซีกยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร ปกตรงกลางระหวางถุง 
ระหวางตนกลาที่ชํา ผูกลําตนกลาที่ชําลงถุงกับไมคํ้าเพื่อปองกันการโคนลมของตนกลาจากกิ่งทาบ 

4) นําตนกลามาเลี้ยงดูในโรงเรือนพลาสติกควบคุมความช้ืน ประมาณ 2-3 เดือน ใหระบบรากเจริญ
ไดดีและแตกใบใหม 

5) นํากลามะคาเดเมียพรอมปลูก ความสูง 60-80 เซนติเมตร ออกมาเลี้ยงดูในโรงเรือนพรางแสงรอยละ 
70-80 ประมาณ 5-6 เดือน เพื่อใหปรับตัวกับสภาพอากาศกอนนําลงปลูกหรือจําหนาย (ภาพที่ 23) 
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ภาพท่ี 23 การปฏิบัติหลังการทาบกิ่ง (ก-ช) 

  

                   (ก) ตัดถุงพันธุดีทาบ             (ข) นํากิ่งพันธุดีแชนํ้ายาเรงราก  

  
                (ค) นํากิ่งพันธุดีลงถุงดํา   (ง) จากน้ันนําไมมาปกผกูดวยเชือกฟาง เพื่อ    

ปองกันลําตนโคนลม 

 

 
(จ) นําตนพันธุดีเขาโรงเรือนพลาสติกควบคุม

ความช้ืน ประมาณ 2-3 เดือน 
 (ฉ) หลังจากน้ันนําเขาโรงเรอืนพรางแสงรอยละ 
      70-80 ประมาณ 5-6 เดือน 

 

(ช) ตนพันธุดีอายุ 1 ปครึ่ง ถึง 2 ป พรอมลงปลกู
หรือจําหนาย 
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 6.3.2 การขยายพันธุมะคาเดเมียโดยการเสียบก่ิง นิยมขยายพันธุในตนที่มีอายุมากแลว 
 การเสียบกิ่งเปนการขยายพันธุพืชแบบไมอาศัยเพศ โดยการนํากิ่งพืช 2 ชนิด มาเช่ือมตอกันให
เจริญเปนตนเดียวกัน สวนของพืชที่เจริญเปนราก เรียกวา ตนตอ (rootstock) หรือ stock และสวนที่
นํามาตออยูบนตนตอเปนสวนที่เจริญเปนกิ่งกาน ออกดอกติดผลตอไป เรียกวา กิ่งพันธุดี (scion) ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของกิ่งพืชที่มีตามากกวาหน่ึงตาข้ึนไป มาเช่ือมตอกับตนตอ 
 การเสียบกิ่งมะคาเดเมียจะประสบความสําเร็จไดน้ัน ตองมีการเช่ือมตอระหวางเน้ือเย่ือตนตอ
และกิ่งพันธุดี การลําเลียงนํ้าและอาหารสามารถผานรอยตอได เน้ือเย่ือบริเวณรอยตอ (graft union) เกิด
จากเน้ือเย่ือของตนตอและกิ่งพันธุดีมาเรียงตัวอยูดวยกัน โดยไมมีการรวมตัวของเซลลระหวางพืชทั้งสอง
ชนิด เน้ือเย่ือที่เกิดข้ึนถูกสรางข้ึนมาสมานเปนแผล เซลลพาเรนไคมาจํานวนมากประกอบกันเปนเน้ือเย่ือ
แคลลัส (callus) เกิดข้ึนภายใน 2-3 วัน รอยแผลที่เกิดจากการเฉือนกิ่งจะมีสวนที่ตายไปและมีการสราง
สาร Nicrotic เพื่อรักษาแผล และสารน้ีจะหายไปเมื่อเน้ือเย่ือเกิดการเช่ือมตอกันแลว หรือยังอยูในชองวาง
ระหวางเซลลก็ได อาจพบเห็นเซลลที่ตายและเปนจากเน้ือเย่ือ การเกิดรอยตอไดน้ันตองวางใหเน้ือเย่ือ
แคมเบียม ตนตอ และกิ่งพันธุดีอยูแนบหรือใกลกันมากที่สุด แลวจะมีการสรางแคลลัส (callus) ใหมข้ึน
จากทั้งสองสวนจนเติมชองวางระหวางกันเรียกวา Callus bridge ซึ่งจะมีการพัฒนาเปนเน้ือเย่ือเจริญ 
Vascular cambium ภายใน 2-3 สัปดาห และมีการสรางทอนํ้า (xylem) และทออาหาร (ploem)  
เช่ือมกันตอไป 
 การปรับสภาพแวดลอมภายนอกใหเหมาะสมเปนปจจัยที่สําคัญในการเสียบกิ่ง อุณหภูมิที่
เหมาะสมตอการแบงเซลลบริเวณรอยตออยูระหวาง 12.8-32.0 องศาเซลเซียส เมื่อเกิดเน้ือเย่ือเจริญ
แคลลัส (callus) ข้ึน ตองควบคุมความช้ืนบริเวณรอยตอใหเหมาะสม เน่ืองจากเซลลมีผนังบางและเตง จึง
แหงตายไดงาย จําเปนตองพันดวยพลาสติกหรือใชถุงพลาสติกคุมทับ และเปนการปองกันแผลไมใหมีการ
ติดเช้ือที่ทําใหเนาตายไดเชนกัน นอกจากน้ันความสัมพันธของระยะการเจริญเติบโตของตาบนกิ่งพันธุดี
จะตองพอเหมาะกับการพัฒนาของเน้ือเย่ือบริเวณรอยตอดวย คือ ข้ันตอนการเสริมทอนํ้า ทออาหารตอง
เกิดข้ึนอยางสมบูรณกอนที่จะมีใบใหมเจริญจากกิ่งพันธุดี มิฉะน้ันจะเกิดการแหงตายของตาได  

การเขากันได (compatibility) ของพืชทั้งสองชนิดมีสวนตอความสําเร็จในการตอกิ่ง การเลือกใช 
ตนตอ และกิ่งพันธุที่มีความใกลชิดกันทางพฤกษศาสตรจะตอกันไดดี และรอยตอเจริญเหมือนเปน 
ตนเดียวกัน (สุรินทร, 2547)  
 ทักษะและประสบการณของผูปฏิบัติงานมีสวนสําคัญ เชน มีดที่ใชเฉือนกิ่งตองคมสามารถ 
เฉือนกิ่งไดโดยไมทําใหเน้ือเย่ือชอกชํ้าหรือเสียหาย การเลือกใชวิธีเสียบกิ่งกับตนพืชที่อยูในระยะการ
เจริญเติบโต ลอกเปลือกไดหรือระยะพักตัว และการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดภายหลังการปฏิบัติงานมี
สวนตอความสําเร็จของงานดวย  
 ตนตอจากการเพาะเมล็ด (seedling rootstock) นิยมใชตนตอจากเมล็ดชนิดผิวเรียบ ในประเทศไทย
ใชตนตอพันธุ H2, #344, OC และพันธุเชียงใหม 700 (#741) ซึ่งเปนพันธุที่มีระบบรากเจริญเติบโตดี 
และแผกวาง ปจจุบันนิยมใชตนตอจากพันธุ H2 เปนหลัก 
 การคว่ันกิ่ง เปนการเตรียมกิ่งพันธุสําหรับการเสียบกิ่ง เน่ืองจากการคว่ันกิ่งหรือใชลวดรัดกิ่งเปน
การตัดทออาหาร (phloem) ของพืชทําใหอาหารที่ถูกสรางจากใบและกิ่งสวนบนไมสามารถสงไปยัง
สวนลาง จึงเกิดการสะสมอาหารและฮอรโมนที่กิ่งและใบในสวนบน ทําใหกิ่งคว่ันเปนกิ่งพันธุดีที่เหมาะสม
สําหรับการเสียบกิ่ง 
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 การเตรียมตอตอสําหรับการเสียบก่ิงมะคาเดเมีย 
1) หลังจากเพาะเมล็ดประมาณ 25-30 วัน เมล็ดจะงอก และมีใบเลี้ยงใหถอนลงถุงเพาะขนาด 6x12 

น้ิว ถึง 6x16 น้ิว 
2) วางถุงเพาะในโรงเรือนพลางแสงประมาณรอยละ 50 เรียง 4-5 ถุง เวนรองทางเดินประมาณ 

50 เซนติเมตร 
3) การดูแลรักษาตนกลาเมื่อตนกลาต้ังตัวดีแลวประมาณ 3 เดือน ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตราตนละ  

1 ชอนชา หรือตารางเมตรละ 200-300 กรัม ใสปุย 2-3 เดือนตอครั้ง ใสปุย 46-0-0 ประมาณ 
50 กรัม ผสมนํ้า 1 บัว (5 ลิตร) รดสลับกับปุย 15-0-0+โบรอน กอนที่จะเตรียมเสียบยอด 2-3 
เดือนตอครั้ง และพนธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมทางใบ และสารปองกันกําจัดโรคและ
แมลง เพื่อใหตนตอมีความสมบูรณ เลี้ยงตนตอมีความสูงประมาณ 60-80 เซนติเมตร 
เสนผาศูนยกลาง 0.5-1 เซนติเมตร อายุประมาณ 12-18 เดือน กอนที่จะเสียบยอดประมาณ 
15 วัน ใหตัดปลายยอดมะคาเดเมีย จากปลายลงมาประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

 การเตรียมก่ิงพันธุสําหรับการเสียบก่ิงมะคาเดเมีย 
1) การดูแลการเตรียมกิ่งพันธุที่จะใชสําหรับการเสียบกิ่ง ตองคัดเลือกตนพันธุที่เปนพันธุดีที่ไดรับ 

การแนะนํา ตนพันธุตองมีความสมบูรณ มีการบํารุงรักษา การใสปุย รดนํ้า ใหไดกิ่งที่สมบูรณ 
2) การคัดเลือกกิ่งกระโดงที่มีความสมบูรณ กิ่งกึ่งออนมีสีนํ้าตาลออน มีขนาดเสนผาศูนยกลาง

ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ใบยอดอยูในชวงระยะเพสลาด 
3) การคว่ันกิ่ง เหมือนกับการตอนกิ่ง โดยการคว่ันเปลือกผิวกิ่งบนและลางหางกันประมาณ 1.5 

เซนติเมตร เอาเปลือกออกและขูดเพื่อใหเย่ือที่ผิวลอกออก โดยคว่ันทิ้งไว 1 เดือนครึ่ง ถึง 2 เดือน 
เพื่อใหกิ่งสะสมอาหารเพียงพอ 

4) การเตรียมกิ่งพันธุที่ตัดจากตนพันธุ ตองเก็บดวยความระมัดระวัง หลังจากตัดลงมาจากตนพันธุ  
ตองตัดแตงใบออก แลวพันกิ่งดวยกระดาษหนังสือพิมพ หรือผาฝายชุบนํ้าใสถุงพลาสติกขนาด  
20x30 น้ิว นํากิ่งพันธุใสตูเย็นอุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-3 วัน 

5) นํากิ่งพันธุแชดวยสารปองกันกําจัดโรค ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% ดับเบิลยูจี (fosetyl-
aluminium) อัตรา 50 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร ประมาณ 30 นาที และโมโนไนโตรฟนอล (Mono-
nitrophenol) อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร ประมาณ 15 นาที  

 การตอก่ิงแบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting) 
1) กอนนํากิ่งพันธุดีมาเสียบตองคว่ันกิ่งพันธุดีทิ้งไว 6-8 สัปดาห 
2) ตัดตนตอสูงจากดินประมาณ 25-30 เซนติเมตร กรณีตนตอเพาะในถุงและสูงประมาณ 15-20 

เซนติเมตร ตัดใหตรงต้ังฉากกับกิ่ง 
3) ผาตนตอใหลึก 1-2 น้ิว ไมควรผากลางลําตนใหผาหางจากกกลางลําตนเล็กนอย 
4) ตัดกิ่งพันธุดียาว 7-10 เซนติเมตร หรือมีขอ 3-4 ขอ พันพาราฟลมจนถึงปลายยอด พัน 2 รอบ 

เนนบริเวณขอพันใหแนบสนิท เฉือนโคนกิ่งใหเปนรูปลิ่มยาวเทารอยผาตนตอ รอยเฉือนกิ่งพันธุดี
ตองเรียบ  

5) สอดกิ่งพันธุดีใหแนวเย่ือเจริญตรงกัน ถาตนตอใหญใหวางชิดดานใดดานหน่ึงของตนตอ  
6) พันผาพลาสติก หรือเชือกฟางใหแนน หุมรอยแผลใหมิด พันจากขางบนลงลางแลวพันกลับข้ึนบน 

อีกที พันใหแนนและปดสนิทเพื่อปองกันนํ้าและเช้ือราเขาแผล หุมดวยถุงพลาสติกเพื่อรักษา
ความช้ืน และปองกันนํ้าฝน และหุมกระดาษนอกถุงเพื่อปองกันแดด 
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7) การดูแลตนกลาที่เสียบกิ่งแลว ชวง 1-4 สัปดาห การรดนํ้าตองระวังไมใหถูกแผลและกิ่ง สังเกต 
แตกยอดกิ่งพันธุดีจะแทงทะลุพาราฟลมออกมา คอยปลิดกิ่งที่แทงจากตนตอออกใหหมด เลีย้งกิง่ยอด
พันธุดีใหสมบูรณและเหลือไวเพียง 1 กิ่ง (ภาพที่ 24) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

               (ก) อุปกรณในการเสียบกิง่ (ข) ตนกลาหลังเพาะเมล็ดประมาณ 25-30 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(ค) ถอนลงถุงเพาะขนาด 6x12 น้ิว ถึง 6x16 น้ิว     (ง) ตนตออายุประมาณ 12-18 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(จ) ตัดตนตอสงูประมาณ 20-30 เซนติเมตร (ฉ) ผาตรงกลางตนตอลกึ 2.5-5 เซนติเมตร 
 
 

 



54 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

      (ช) เตรียมกิ่งพันธุดีที่คว่ันทิ้งไว 6-8 สัปดาห  
          พันพาราฟลมจนถึงปลายยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ซ) การเฉือนกิง่พันธุ 2 ดานเปนรูปลิ่ม 

  
(ฌ) สอดกิ่งพันธุดีใหแนวเน้ือเย่ือตรงกัน พันพลาสติก

บริเวณแผลเสียบกิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (ญ) ตนพันธุดีหลังเสียบกิ่ง 

  
       (ฎ) ตนพันธุดีหลังเสียบกิง่ 1 เดือนครึ่ง        (ฏ) ตนพันธุดีหลังเสียบกิง่ 3 เดือน 
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         (ฐ) ตนพันธุดีหลังเสียบกิ่ง 6 เดือน   (ฑ) ตนพันธุดีหลังเสียบกิ่ง 1 ปครึง่ 

ภาพท่ี 24 การตอกิง่แบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting) (ก-ฑ) 

 การปฏิบัติหลังการเสียบก่ิง 
1) ดูแลในโรงเรือนสภาพปรกติพรางแสงรอยละ 70-80 รดนํ้าเชาเย็น ไมควรรดนํ้าใหโดนบริเวณแผล

เสียบกิ่งโดยตรง 
2) ตัดแตงตนพันธุดี โดยใหเหลือกิ่งหรือลําตนประธานเพียง 1 ตน จนตนสูงจากโคนตนประมาณ 

70-80 เซนติเมตร ใหเลี้ยงแตกกิ่งแขนงออก 2-3 กิ่ง 
3) พนสารเคมีปองกันเช้ือรา ทุก ๆ 1 เดือนตอครั้ง 
4) ตนพันธุดีอายุประมาณ 2 ป นับต้ังแตการเพาะเมล็ด พรอมลงปลูกจําหนายหรือจําหนาย 
5) หลังจากนําตนพันธุดีลงปลูกใหตนพันธุเจริญเติบโตประมาณ 3 เดือน ใหกรีดพลาสติกบริเวณจุด

เสียบกิ่งออก 

6.4 การจัดทรงตนและการตัดแตงก่ิง 
 6.4.1 การจัดทรงตน 
 การจัดทรงตนในระยะแรกหลังการปลูก มีความจําเปนอยางมากเพื่อที่จะไดทรงพุมที่ลักษณะตรง
ตามความตองการและมีทรงตนที่ดีตอไปในอนาคต ซึ่งปกติจะเริ่มจัดทรงตนในชวง 6-12 เดือนแรก 
เน่ืองจากตนยังมีขนาดเล็กและอายุยังนอยอยู หากเราทําการตัดแตงกิ่งเพื่อบังคับทรงตนใหเปนไป 
ตามความตองการชาเทาไหร ก็จะย่ิงทําไดลําบากและทําใหพืชโตชาเทาน้ัน  
 6.4.2 การตัดแตงก่ิง 
 การจัดทรงตนในระยะแรกหลังการปลูก จะตองบังคับใหมีกิ่งหรือลําตนประธานเพียง 1 กิ่ง 
เทาน้ัน กิ่งแขนงอื่น ๆ ควรตัดออก และเมื่อกิ่งประธานสูง 80-100 เซนติเมตร และยังไมแตกกิ่งขางใหตัด
ยอดประธานออกเพื่อใหแตกยอดใหมและใหมีกิ่งขางออกอยางนอย 3 กิ่ง กิ่งที่แตกยอดใหมเลือกไวเปนกิ่ง
ประธานที่จะข้ึนตรงตอไป และเลือกกิ่งขางหรือกิ่งแนวที่ทํามุมกวางกับลําตนไวประมาณ 2 กิ่ง กิ่งอื่นที่ทํา
มุมแคบจะตองเด็ดหรือตัดออก (ภาพที่ 25) 
 การตัดแตงระยะที่ใหผลผลิตแลวจะตัดเฉพาะกิ่งที่เปนโรค ทํามุมแคบ กิ่งหัก และกิ่งที่ทรงพุม 
ชนกันหรือทับซอนกันดานนอกเทาน้ัน หรือตัดเพื่อควบคุมทรงพุมดานนอก โดยตัดแตงกิ่งในรูปแบบทรง 
ปรามิดเน่ืองจากการตัดแตงกิ่งในรูปทรงน้ี สามารถฟนฟูตนมะคาเดเมียที่มีอายุมาก ตนทรุดโทรมใหตน
สมบูรณ มีปริมาณผลผลิตที่ไดคุณภาพเพิ่มมากย่ิงข้ึน 



56 
 

ภาพท่ี 25 การจัดทรงพุมตน (ก-ฉ) 
 
 

 

 

(ก) ตัดยอดสงูจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร เพื่อกระตุน
ใหแตกกิ่ง และตัดกิง่ทีอ่ยูสงูระดับเขาทิ้ง 

(ข) หลงัตัดยอด มีกิง่เกิดมากเลือกกิง่ขางไว 2-3 กิ่ง   
    และกิ่งกลาง 1 กิ่งทีเ่หลือใหตัดทิ้ง 

 
 

          (ค) ลักษณะตนหลังตัดครั้งแรก (ง) เกิดกิง่ใหมทีป่ลายกิ่งกลางเหนือฉัตรแรก เลือกกิง่
ทํามุมกวางไว 2 กิง่ และกิง่กลางต้ังตรงข้ึนไป 

 
 

    (จ) กิ่งทีท่ํามุมแคบกับลําตนควรตัดออก  (ฉ) ตัดกิ่งกระโดงหรือกิง่ทีเ่กิดจากตนตอระดับดิน   
      และกิ่งทีเ่กิดโคนลําตนออก 
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6.5 การจัดการนํ้าและเขตกรรม 
 6.5.1 การจัดการนํ้า 
 การวางระบบนํ้าจะแบงออกเปน 2 ชวงอายุ โดยชวงแรก อายุ 1-4 ป ใหแบบพนฝอยขนาด 
เล็กมาก หรือนํ้าหยด (ภาพที่ 26) ชวงที่สอง อายุ 5 ปข้ึนไป ใหแบบพนฝอยขนาดเล็ก หรือแบบขอเหว่ียง
ขนาดเล็ก (ภาพที่ 27) โดยตนมะคาเดเมียแตละชวงอายุมีความตองการนํ้าในปริมาณที่แตกตางกัน ดังน้ี 
 ตนมะคาเดเมียอายุ 2 เดือนแรก ควรไดรับนํ้าตนละ 20-30 ลิตรตอสัปดาห 
 ตนมะคาเดเมียอายุ 1-3 ป  ควรไดรับนํ้าตนละ 130-150 ลิตรตอสัปดาห 
 ตนมะคาเดเมียอายุ 4-7 ป  ควรไดรับนํ้าตนละ 200 ลิตรตอสัปดาห 
 ตนมะคาเดเมียอายุ 7 ปข้ึนไป ควรไดรับนํ้าตนละ 800 ลิตรตอสัปดาห 
 ชวงการออกดอกและติดผลระยะแรกบนที่สูงของประเทศไทย จะเปนชวงฤดูหนาว จนถึงเขาฤดูรอน
เดือนเมษายน ควรมีการใหนํ้าอยางสม่ําเสมอ สวนชวงการพัฒนาของผล เดือนพฤษภาคม จนถึง เดือนสงิหาคม 
เปนชวงฤดูฝนไมจําเปนตองใหนํ้า ยกเวนกรณีที่สภาพอากาศมีความแหงแลง 

 

 
ภาพท่ี 26 การใหนํ้าชวง อายุ 1-4 ป แบบพนฝอยขนาดเล็กมากหรือนํ้าหยด 
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ภาพท่ี 27 การใหนํ้าชวง อายุ 5 ปข้ึนไป แบบพนฝอยขนาดเล็กหรอืแบบพนเหว่ียงขนาดเลก็ 

 
ภาพท่ี 28 ระบบนํ้าสําหรับแปลงมะคาเดเมีย 
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 6.5.2 การคลุมโคน 
 การคลุมโคนจะเปนประโยชน ในฤดูแลงชวยรักษาความช้ืนของดิน ปองกันการพังทลายของดิน
ถาปลูกในพื้นที่ลาดเอียงในสวนที่ระยะปลูกชิด จะมีใบรวงคลุมดินอยูมาก และใบแหงที่สะสมอยูใตตน
ยังคงสภาพไดนานไมยอยสลายงาย ในการตัดแตงกิ่งประจําปแลวนําใบหรือกิ่งขนาดเล็ก ๆ  มาบดหรือยอย 
แลวคลุมทับใบแหงที่รวงอยูกอนแลวใหหนา 2-5 เซนติเมตร จะชวยปองกันการชะลางหนาดินได  
(ภาพที่ 29) (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

 
ภาพท่ี 29 คลุมโคนดวยฟางชวยรักษาความช้ืนของดินชวงฤดูแลง 

 
6.6 การจัดการปุย 
 มะคาเดเมียเปนพืชที่ตองการธาตุอาหารใชในการเจริญเติบโตและติดดอกออกผลในปริมาณมาก 
ปริมาณที่ใสควรคํานึงถึงธาตุอาหารในแปลงปลูก ลักษณะดิน อายุตนและความสมบูรณของตน ธาตุอาหาร
หรือปุยที่จําเปนมี 2 ประเภท คือ  
 6.6.1 ปุยอินทรีย เปนปุยที่ไดจากวัสดุอินทรีย มีธาตุอาหารที่เปนประโยชนสําหรับการเจริญเติบโต
ของพืช ผลิตจากวัสดุอินทรีย เชน มูลวัว มูลไก มูลคางคาว ปุยหมักเศษใบไม  
 การใสปุยอินทรียมะคาเดเมยี ในชวงอายุ 1-3 ป ควรใสปุยคอก ปละ 10-20 กิโลกรัมตอตน อายุ 4 ป
ข้ึนไปควรเพิ่มปริมาณเปน 30-50 กิโลกรัมตอตน และคลุมดินใตทรงพุมหางจากโคนตน 30 เซนติเมตร ดวย
ฟางขาว เศษหญา หรือปุยหมัก เพื่อรักษาความช้ืน เพิ่มธาตุอาหารแกรากบริเวณผิวดิน และเพิ่มปริมาณราก
ขนออน 
 6.6.2 ปุยเคมี 
  ปที่ 1 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 600 กรัมตอตนตอป ผสมปุยยูเรีย 120 กรัม 
 ปที่ 2 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 1,200 กรัมตอตนตอป ผสมปุยยูเรีย 240 กรัม 
 ปที่ 3 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 1,800 กรัมตอตนตอป ผสมปุยยูเรีย 360 กรัม 
 ปที่ 4 ใชปุย 15-15-15 อัตรา 2,400 กรัมตอตนตอป ผสมปุยยูเรีย 480 กรัม 
 ปที่ 5 ใชปุย 12-12-17-2 (Mg) อัตรา 3,000 กรัมตอตนตอป ผสมปุยยูเรีย 600 กรัม 
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 หลังจาก 5 ปข้ึนไป ใหเพิ่มข้ึนปละ 500-600 กรัมตอตน และเพิ่มแมปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และ โพแทสเซียม ในสัดสวน 2:1:2 โดยใช 46-0-0 อัตรา 18 กิโลกรัม 18-46-0 อัตรา 9.5 กิโลกรัม และ 
0-0-60 อัตรา 13.5 กิโลกรัม ผสมกันรวมนํ้าหนักปุยที่ใส 41 กิโลกรัมตอไร (จิตอาภา และคณะ, 2562) 
 แบงใส 4 ครั้งตอป คือ  
 ครั้งที่ 1 ปลายตุลาคม ถึง ตนพฤศจิกายน  
 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ  
 ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน  
 ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม ถึง กันยายน  
 อัตราปุยที่ใชข้ึนอยูกับสภาพดินซึ่งจะตองวิเคราะหดินอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือรวมกับ 
การวิเคราะหใบพืชประกอบดวยเพื่อเพิ่มความแมนยํา (ภาพที่ 30) 

 
ภาพท่ี 30 วิธีการใสปุยเคม ี
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6.7 ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด 

 ศัตรูพืช (Pest) ไดแก สัตวศัตรู (Animal pest) โรคพืช (Plant disease) แมลงศัตรู (Insect 
pest) และวัชพืช (Weed) จัดวาเปนปญหาสําคัญของการทําการเกษตร เน่ืองจากสรางความเสียหาย
ใหกับพืช ผลผลิตและคุณภาพลดลง ทําใหตนพืชออนแอลง โทรมลง และอาจตายในที่สุด ทําใหตอง 
หาแนวทางและวิธีการตาง ๆ เพื่อควบคุมศัตรูพืชใหมีปริมาณลดลง จนไมกอใหเกิดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจตอพืช ในแตละปเกษตรตองสูญเสียทั้งเงิน เวลา และความรูตาง ๆ ในการควบคุมศัตรูพืช
เปนจํานวนมาก ดังน้ัน จึงจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับศัตรูพืช และวิธีการควบคุม เพื่อใชเปนพื้นฐานของการ
จัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชใหไดผลผลิตตามศักยภาพของพันธุกรรมพืช 
 
 6.7.1 สัตวศัตรูและการปองกันกําจัด 
 กลุมกระรอก (Squirrel family; Sciuridae) ไดแก กระรอกดินขางลาย (Menetes berdmori), 
กระรอกหลากสี (Variable Squirrel, Collosciurus finlaysoni) และ กระเล็น (Himalayan striped squirrel, 
Tamiops macclelend) (ภาพที่ 31) 
 

  
(ก) กระรอกดินขางลาย (Menetes berdmori) (ข) กระรอกหลากสี (Collosciurus finlaysoni) 

 
(ค) กระเล็น (Tamiops macclelend) 

ภาพท่ี 31 สัตวฟนแทะในกลุมกระรอก (Squirrel family; Sciuridae) ศัตรูมะคาเดเมียทีพ่บในแปลง 
 ทดลองมะคาเดเมีย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) ต.แมนาจร อ.แมแจม  
 จ.เชียงใหม (ก-ค) 

 

 กลุมหนู (Rat and mice family; Muridae) ไดแก หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer), หนูปา 
อินโดจีน (Indochinese forest rat, Rattus andamanensis) หนูขนเสี้ยน (Spiny rats, Niviventer sp.)  
หนูทองขาวบาน (Rattus rattus) และ หนูหริ่งปาเล็กขนเสี้ยน (Mus pahari) (ภาพที่ 32) 
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        (ก) หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer)   (ข) หนูขนเสี้ยน (Niviventer fulvescens) 

 
(ค) หนูหริ่งปาเล็กขนเสี้ยน (Mus pahari) 

ภาพท่ี 32 สัตวฟนแทะในกลุมหนู (Rat and mice family; Muridae) ศัตรูมะคาเดเมียที่พบในแปลง 
 ทดลองมะคาเดเมีย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) ต.แมนาจร อ.แมแจม  
 จ.เชียงใหม (ก-ค) 

 

 กลุมอน (Mole rat family; Rhizomyidae) ไดแก อนใหญ (Rhizomys sumatrensis) 
 ลักษณะการทําลาย จะเริ่มทําลายผลมะคาเดเมีย เมื่อผลแกใกลเก็บเกี่ยว และยังนําเอาผลไปกิน
ในรังหรือที่อื่น ๆ ทําใหผลผลิตเสียหาย ผลผลิต และคุณภาพลดลง (ภาพที่ 33) 
 การปองกันกําจัดสัตวฟนแทะในมะคาเดเมียโดยวิธีผสมผสาน กรณีกระรอก วางกรงดักที่มีกลวย
หรือขนุนเปนเหย่ือลอ มัดติดกับกิ่งไมในทรงพุมบนตน หรือบริเวณคาคบ และในกรณีหนู วางกรงดักที่มี
ขาวโพดหรือผลมะคาเดเมียเปนเหย่ือลอโดยวางที่โคนตน รอยทางว่ิงหนู หรือบริเวณที่พบรอยกัดทําลาย 
การใชสารกําจัดหนูประเภทออกฤทธ์ิชา ไดแก โบรไดฟาคูม (brodifacoum 0.005 เปอรเซ็นต) หรือ  
โฟลคูมาเฟน (flocoumafen 0.005 เปอรเซ็นต) ชนิดกอนข้ีผึ้ง หนักกอนละ 5 กรัม โดยวางใสทอพีวีซี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หรือผูกแขวนดวยลวดมัดติดกับ 
กิ่งไมในทรงพุมบนตน และวางบริเวณโคนตน หรือบริเวณที่พบรองรอยของสัตวฟนแทะ จุดละ 3 กอน  
ใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เริ่มวางสารกําจัดหนูต้ังแตมะคาเดเมียเริ่มออกดอก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวหรือ 
เมื่อพบวาประชากรสัตวฟนแทะเริ่มสูงข้ึนและพบรอยกัดทําลายมากข้ึน โดยแตละครั้งวางสารกําจัดหนู
หางกัน 3-4 สัปดาห จํานวนครั้งในการวางข้ึนอยูกับประชากรสัตวฟนแทะขณะน้ัน จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผล 
(วิชาญ และคณะ, 2562) 
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อนใหญ (Rhizomys sumatrensis) 

 
ภาพท่ี 33 สัตวฟนแทะในกลุมอน (Mole rat family; Rhizomyidae) ศัตรูมะคาเดเมียที่พบในแปลง

ทดลองมะคาเดเมีย ณ ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง) ต. แมนาจร อ. แมแจม  
  จ. เชียงใหม 

  

  
ภาพท่ี 34 ลักษณะการเขาทําลายของสัตวฟนแทะศัตรมูะคาเดเมีย  

 6.7.2 แมลงศัตรูและการปองกันกําจัด 
 เพลี้ยออนดําสม (black citrus aphid: Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe))  
 ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยออนจะดูดกินนํ้าเลี้ยงจากยอด ใบออน และ 
ชอดอกตูม สวนของพืชที่ถูกทําลายจะบิดงอ และเกิดราดําจากนํ้าหวานที่เพลี้ยออนผลิตออกมา  

การปองกันกําจัด 
1) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของแมลง 
2) หมั่นสํารวจยอด ใบออน และชอดอกอยูเสมอ  
3) เมื่อพบการเขาทําลาย ใหตัดสวนที่พบเพลี้ยออนออกไปทําลายนอกแปลง 
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 เพลี้ยไฟ พบ 4 ชนิด คือ เพลี้ยไฟหลากสี (color thrips: Thrips coloratus Schmutz) เพลี้ยไฟพริก 
(chili thrips: Scirtothrips dorsalis Hood) เพลี้ยไฟมะละกอ (papaya thrips: Thrips parvispinus Karny) 
และ เพลี้ยไฟดอกถ่ัว (flower bean thrips: Megalurothrips usitatus Bagnall) 
 ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงบริเวณยอดออน ใบออน ชอดอก และ 
ผลออน พบมากชวงดอกบาน การทําลายทําใหใบบิดงอ ดอกแหงและรวง ผลเปนแผลข้ีกลากสีนํ้าตาล 

การปองกันกําจัด 
1) หมั่นสํารวจยอด ใบออน ดอก และผลออน 
2) หากพบการระบาด พนดวยสารฆาแมลง ฟโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 

ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% ดับเบิลยูจี อัตรา 3 กรัมตอนํ้า 20 ลิตร หรือ สไปนีโทแรม 
12% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอนํ้า 20 ลิตร หรือ คารบาริล 85% ดับเบิลยูพี อัตรา 60 
กรัมตอนํ้า 20 ลิตร อยางใดอยางหน่ึง 

 เพลี้ยแปงแปซิฟก (Pacific mealybug : Planococcus minor (Maskell))  
 ลักษณะการทําลาย ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินนํ้าเลี้ยงบนยอด ใบ กิ่ง และข้ัวผล มักพบอยู 
เปนกลุมรวมกับมด สวนของพืชที่ถูกทําลายมักพบราดําจากนํ้าหวานที่เพลี้ยแปงผลิตออกมา 

การปองกันกําจัด 
1) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของแมลง 
2) หมั่นสํารวจยอด ใบ กิ่ง และผล อยูเสมอ หากพบเพลี้ยแปงใหตัดสวนที่พบออกไปทําลาย 

นอกแปลง 

 เพลี้ยหอยเกล็ด (lesser snow scale : Pinnaspis buxi (Bouché))  
 ลักษณะการทําลาย ดูดกินนํ้าเลี้ยงจากกิ่ง กาน ใบ  ผล และลําตน 

การปองกันกําจัด 
1) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของแมลง 
2) หมั่นสํารวจกิ่ง กาน ใบ และผล อยูเสมอ หากพบเพลี้ยหอยใหตัดสวนที่พบออกไปทําลาย 

นอกแปลง 

 หนอนเจาะผล พบ 2 ชนิด คือ หนอนเจาะผลเงาะ (rambutan fruit borer : Deudoric epijarbas 
(Moore)) และ หนอนเจาะผล (yellow peach moth : Conogethes punctiferalis (Guenée))  
 ลักษณะการทําลาย หนอนเจาะเขาไปกัดกินอยูภายในผล ทําใหผลผลิตเสียหาย รวงหลน  

การปองกันกําจัด 
1) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของแมลง 
2) ระยะผลหมั่นสํารวจ หากพบการเขาทําลาย ใหเก็บผลที่ถูกทําลายออกไปทิ้งนอกแปลง  

(บุษบง และคณะ, 2561) 
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ภาพท่ี 35 เพลี้ยออนดําสม และลักษณะการเขาทําลาย 

  
ภาพท่ี 36 ลักษณะการเขาทําลายของเพลี้ยไฟในผลมะคาเดเมีย 

  
ภาพท่ี 37 เพลี้ยแปง และลักษณะการเขาทําลาย 
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ภาพท่ี 38 หนอนเจาะผล และลักษณะการเขาทําลายผลมะคาเดเมีย 

 

 6.7.3 โรคและการปองกันกําจัด 
โรคใบไหม (leaf blight) เกิดจากเช้ือรา Neopestalotiopsis clavispora 
ลักษณะอาการ อาการเริ่มจากเปนจุดแผลขนาดเลก็ สีนํ้าตาล ขอบแผลมีสีเหลือง กระจายทั่วใบ 

และเมื่ออาการรุนแรงจุดแผลจะขยายรวมกัน ทําใหเกิดเปนใบไหม (ภาพที่ 39) 
การปองกันกําจัด 

1) ทําลายสวนที่เปนโรค โดยการนําไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก 
2) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของโรค 

 
ภาพท่ี 39 ลักษณะอาการใบไหมที่เกิดจากเช้ือรา Neopestalotiopsis clavispora ในใบมะคาเดเมีย 

  
โรคใบจุด (leaf spot หรือ anthracnose) เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides 

 ลักษณะอาการ อาการเริ่มจากเปนจุดแผลขนาดเล็ก สีนํ้าตาล จากน้ันจะขยายใหญข้ึนเปน 
จุดกลม ขอบแผลมีสีนํ้าตาลแดง กระจายทั่วใบ และเมื่ออาการรุนแรงจุดแผลจะขยายรวมกัน ทําใหใบแหง
ตาย แสดงอาการทั้งบนใบออน ใบแก เปลือกผล และทําลายผลที่ใกลจะแกดวย ทําใหผลแหงแข็ง 
คาเปลือก และผลหอยติดอยูกับตน (ภาพที่ 40) 
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การปองกันกําจัด 
1) ทําลายสวนที่เปนโรค โดยการนําไปเผาทิ้งนอกแปลงปลูก 
2) ตัดแตงกิ่งใหโปรง ลดความทึบของทรงพุม เพื่อลดการสะสมของโรค 

 
ภาพท่ี 40 ลักษณะอาการใบไหมที่เกิดจากเช้ือรา Colletotrichum gloeosporioides ในใบมะคาเดเมีย 

  
โรคโคนเนาหรือเปลือกผุ (Phytophthora trunk and stem canker) เกิดจากเช้ือรา 

Phytophthora cinnamomi 
 ลักษณะอาการ ระยะตนกลา จะเกิดเปนแผลชํ้าบริเวณโคนตนในระดับดิน ทําใหโคนตนคอดลง  
ตนเหี่ยวแหงและตายอยางรวดเร็ว ในระยะตนโต สีของเน้ือไมบริเวณโคนตนจะเปลี่ยนเปนสีเขมข้ึน  
ตองเอาเปลือกไมดานนอกออกจึงสังเกตเห็นอาการ อาการสามารถลุกลามจากโคนตนข้ึนไปยังสวนของกิ่ง
ได (ภาพที่ 41) 

การปองกันกําจัด 
1) ใชตนกลาที่มาจากแหลงที่ปลอดโรค 
2) จัดทํารองระบายนํ้าในบริเวณสวนที่มีพื้นที่ตํ่า เพื่อไมใหมีนํ้าทวมขัง 
3) ใชเช้ือราไตรโคเดอรมา รองกนหลุม โดยคลุกเคลาเช้ือสดปริมาณ 150–300 กรัม กับดิน 

ในหลุมกอนนํากลาพืชลงปลูก 
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ภาพท่ี 41 ลักษณะอาการใบไหมที่เกิดจากเช้ือรา Phytophthora cinnamomi 

(ที่มา: Plant Village, 2015) 

 6.7.4 วัชพืชและการปองกันกําจัด 
 วัชพืชที่พบมีทั้งชนิดใบแคบและใบกวาง ไดแก หญาตีนนก หญาตีนกา หญานกสีชมพ ูหญาปาก
ควาย หญาคา กระดุมใบเล็ก สาบแรงสาบกา ผักปลาบ หญายาง ลูกใตใบ และตีนตุกแก 
 การกําจัดวัชพืชในมะคาเดเมีย  

1)  ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว 
2)  ปลูกพืชแซม 
3)  ใชรถหรือเครื่องตัดวัชพืชระหวางแถวปลูก 
4)  การใชสารกําจัดวัชพืช 

* ไมควรใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูมะคาเดเมีย และวัชพืชโดยไมจําเปน 
 6.7.5 การควบคุมวัชพืช 

1) ในการปลูกมะคาเดเมียระยะแรกที่ตนยังเล็ก บริเวณใตทรงพุมจะตองกําจัดวัชพืชดวยการ 
ใชจอบถาง หรือถอนดวยมือ และคลุมดินดวยหญาแหง เปลือกถ่ัวหรือวัสดุอื่น หรือใช
สารเคมี  

2) การกําจัดวัชพืชในระหวางแถวปลูก ควรใชวิธีผสมผสานโดยการใชวิธีกล เชน ปลูกถ่ัวคลุมดิน 
หรือพืชแซมรวมกับการใชสารเคมีบางเพื่อรักษาสภาพแวดลอมและสรางรายไดเพิม่ระยะที่
มะคาเดเมียยังไมใหผลผลิตหรือใหผลผลิตแลวก็ตามแตทรงพุมยังไมชนกัน (ภาพที่ 43) 
(อุทัย และคณะ, 2551ก) 
 

 
ภาพท่ี 42 การปลูกพืชแซมชวยในการควบคุมวัชพืช  
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บทที่ 7 
เทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกี่ยว และการแปรรปู 

 
7.1 วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
 การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป มีผลโดยตรงตอผลิตภัณฑมะคาเดเมีย ทั้งดานคุณภาพผลผลิต  
การลดความสูญเสียผลผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ และการเพิ่มมูลคาสินคา ดังน้ันจึงเปนข้ันตอนที่มี
ความสําคัญเพื่อใหไดคุณภาพผลิตภัณฑที่ดี การเก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่เหมาะสมจะทําใหไดคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตที่ดี การแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายชวยเพิ่มทางเลือกใหผูบริโภคและเพิ่มมูลคาสินคา 
อีกทั้งยังลดปริมาณวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดวยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่สรางมูลคา สรางรายไดใหกับ
เกษตรกร และผูประกอบการไดอีกทางหน่ึง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปจึงมีข้ันตอนที่สําคัญดังตอไปน้ี  
 7.1.1 การเตรียมการเก็บเก่ียว 

1) พื้นที่สวนใหญไมสามารถใชเครื่องจักรไดตองใชแรงงานคนเก็บและเตรียมถุงหรือภาชนะสําหรับ 
เก็บผล 

2) เตรียมเครื่องมืออุปกรณการกะเทาะใหพรอม 
3) ทําความสะอาดโรงปฏิบัติงาน และโรงเก็บเมล็ด 

 7.1.2 การเก็บเก่ียว  
1) ใชแรงงานคนเก็บผลแกที่รวงใตดิน และตองกะเทาะเปลือกเขียวออกภายใน 24 ช่ัวโมง เน่ืองจาก

จะมีผลทําใหคุณภาพเน้ือในลดลง 
2) การเกบ็ผลที่รวงบนพื้นดินทุก ควรทําทุก 3-4 วัน ในฤดูฝน เพราะถาปลอยทิง้ไวนานเช้ือรา อาจ

เขาทําลายผล สวนในฤดูแลงหากผลถูกแสงอาทิตยโดยตรงนาน ๆ ผลจะแตกทําใหเน้ือใน 
เหม็นหืนได (rancidity) (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

 

  

  
ภาพท่ี 43 เก็บผลแกทีร่วงใตตน เพื่อนําไปกะเทาะเปลือกเขียวออก 
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7.2 การแปรรูป 
 7.2.1 กะเทาะเปลือกนอก (Dehusking) 

1) ควรกะเทาะภายใน 24 ช่ัวโมง 
2) หลังกะเทาะเปลือกนอกออก ตองนําไปผึ่งในที่มีลมพัดผานหรือวางบนตะแกรงเปนช้ัน ๆ 

และใชพัดลมเปาเพื่อลดความช้ืน ไมควรวางซอนทับกันมากเกินไป (อุทัย และคณะ, 
2551ก) 

  
        (ก) มะคาเดเมียที่ไมไดกะเทาะเปลือก    (ข) นํามะคาเดเมียมากะเทาะเปลือกนอกออก 

  
  (ค) เมล็ดมะคาเดเมียหลงักะเทาะเปลือกออก             (ง) ผึ่งลมหลังกะเทาะเปลอืก 

ภาพท่ี 44 กะเทาะเปลอืกนอก (Dehusking) และผึ่งลมเพือ่ลดความช้ืน (ก-ง) 

 7.2.2 การคัดเมล็ด (Sorting nut in shell) 
1) แชเมล็ดที่กะเทาะเปลือกนอกออก คัดเมล็ดที่ลอยนํ้าทิ้ง 
2) ใชเครื่องคัดขนาดเมล็ด ถาเมล็ดมีเสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 1.8 เซนติเมตร ใหคัดทิ้ง 

เพราะมีคุณภาพตํ่า (อุทัย และคณะ, 2551ก) 
 

  
(ก) แชเมล็ด (ข) คัดเมล็ดที่ลอยนํ้าทิ้ง 

ภาพท่ี 45 การคัดเมล็ด (Sorting nut in shell) (ก-ข) 
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 7.2.3 การลดความชื้นเมล็ด (Drying) 
         ผึ่งเมล็ดในพื้นที่ที่มีลมพัดผานสะดวกประมาณ 3-7 วัน ความช้ืนจะลดลงเหลือประมาณ
รอยละ 10-15 ข้ึนอยูกับอุณหภูมิและฤดูกาล 

  
         (ก) มะคาเดเมียที่ผานการคัดเมล็ด              (ข) ผึ่งเมล็ดเพื่อลดความช้ืน 

ภาพท่ี 46 การลดความช้ืนเมล็ด (Drying) (ก-ข) 
 
7.3 การเก็บรักษาผลผลิต  
 7.3.1 เมล็ดท้ังกะลา (Nut in shell) 

1) ลดความช้ืนใหเหลือประมาณรอยละ 10 สามารถเก็บไวไดนานถึง 1 เดือน เพื่อรอการกะเทาะ 
หรือขาย โดยการควบคุมและรักษาระบบการหมุนเวียนของอากาศ 

2) ถาเมล็ดมีไมมากนักอาจเก็บโดยการเทเมล็ดบนช้ันลวดตาขาย เกลี่ยเมล็ดหนา 10-15 
เซนติเมตร ต้ังในที่รม มีการถายเทอากาศดี เมล็ดสามารถเก็บไวไดนานถึง 6-12 เดือน ซึ่ง
แตกตางไปตามสภาพอากาศ (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

 7.3.2 การอบเพ่ือกะเทาะเมล็ด 
1) เมล็ดทั้งกะลาสดมีความช้ืนรอยละ 20-25 หลังจากผึ่งเมล็ด 3-7 วัน ความช้ืนลดลงเหลือรอยละ 

10-15 นําเขาเครื่องอบความรอนใชอุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส 3 วัน และ 51 องศาเซลเซียส  
อีก 3 วัน หรือเมื่อเขยาเมล็ดดูจะคลอนแสดงวาเน้ือในลอนไมติดกะลา นํามากะเทาะกะลาออก 
(อุทัย และคณะ, 2551ก) 
 

  
                (ก) เครื่องอบความรอน     (ข) นําเมล็ดทัง้กะลาเขาเครื่องอบความรอน 
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                 (ค) กะเทาะกะลาออก    (ง) มะคาเดเมียหลงัทําการกะเทาะกะลาออก 

ภาพท่ี 47 การอบเพื่อกะเทาะเมล็ด (ก-ง) 
 
7.4 การขนสง 

เมล็ดทั้งกะลา ถาขนสงภายในประเทศ ใสกระสอบตาขายไนลอนโปรงหรือลังพลาสติก และ 
ระยะทางขนสงไมเกิน 3 วัน (อุทัย และคณะ, 2551ก) 

 
ภาพท่ี 48 เมล็ดทั้งกะลาใสกระสอบตาขายไนลอนโปรงเตรยีมขนสง  
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7.5 การกําหนดมาตรฐาน 
 มะคาเดเมีย จัดเปนพืชสวนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และเปนที่นิยมของผูบริโภค 
ทั่วโลก มีราคาสูง มีคุณคาทางโภชนาการสูง สามารถใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายชนิด จึงทําให 
การผลิตมะคาเดเมียของประเทศไทยมีการเพิ่ม ข้ึนในแตละป เน่ืองจากผูบริโภคในประเทศไทยมี 
ความตองการผลผลิตเพื่อใชบริโภคสูง ดังน้ันคุณภาพของเมล็ดมะคาเดเมียแบบทั้งกะลา และแบบเน้ือใน 
จึงเปนสิ่งสําคัญที่เกษตรกร และผูประกอบการแปรรูปมะคาเดเมีย ตองคํานึงถึงในการผลิตมะคาเดเมียให
ไดคุณภาพ และมาตรฐาน เน่ืองจากคุณภาพจะเปนตัวกําหนดราคาในการซื้อขายใหไดราคาสูงหรือตํ่า  
การกําหนดมาตรฐานมะคาเดเมียแบบทั้งกะลา และที่มีเฉพาะเน้ือใน ซึ่งเปนมาตรฐานที่ถูกกําหนดโดย
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Standard DDP-22 และ DDP-23 ดังน้ี 

 7.5.1 การควบคุมคุณภาพขั้นตํ่า 
1) การควบคุมคุณภาพขั้นตํ่าสําหรับมะคาเดเมียแบบท้ังกะลา 
คุณภาพของกะลา คุณภาพของเมล็ดเน้ือใน คุณภาพผลผลิตโดยรวม 

- ปราศจากการแตกหัก 
- สะอาด 
- ปราศจากขอตําหนิ  
สีที่ไมสม่ําเสมอ หรือเปนรอยดาง 
- ปราศจากความเสียหาย 
- ปราศจากเสนใยราทีม่องเห็นได 
- มีรูปทรงที่ดี 

- ปราศจากกลิ่นเหม็นหืน 
- เมล็ดมีการเจรญิเต็มที ่
- ปราศจากขอตําหนิ  
สีที่ไมสม่ําเสมอ หรือ 
เปนรอยดาง 

- เมล็ดสมบรูณ 
- ปราศจากเสนใยเช้ือราที่มองเห็นได 
- ปราศจากแมลงศัตรูพืช 
- ปราศจากรอยสัตวกัดแทะ 
- ลักษณะภายนอกไมมีความบกพรอง
ที่เกิดจากความช้ืน 
- ปราศจากกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติ 

ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 

2) การควบคุมคุณภาพขั้นตํ่าสําหรับมะคาเดเมียแบบเฉพาะเมล็ดเน้ือใน 
- ปราศจากการแตกหัก 
- เมล็ดสมบรูณ 
- สะอาด 
- เมล็ดมีการเจรญิเต็มที ่
- ปราศจากขอตําหนิ สทีี่ไมสม่ําเสมอ หรือเปนรอยดาง 
- มีรูปทรงที่ดี 
- ปราศจากแมลงศัตรูพืช 
- ปราศจากรอยสัตวกัดแทะ 
- ปราศจากเสนใยราทีม่องเห็นได 
- ปราศจากกลิ่นเหม็นหืน 
- ลักษณะภายนอกไมมีขอบกพรองที่เกิดจากความช้ืน 
- ปราศจากกลิ่นหรือรสชาติผิดปกติ  
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3) ปจจัยดานองคประกอบทางเคมีและเชื้อจุลินทรีย 

ปจจัย 
Australian 
Macadamia Society 
(AMS) 

Southern African 
Macadamia Growers’ 
Association (SAMAC) 

Brazilian Macadamia 
Association (ABM) 

1) องคประกอบทางเคมี 
ความชื้น < 1.8% ไมเกิน 2% 1.5% ± 0.3% 
ปราศจากไขมันอ่ิมตัว ≤0.5% ≤0.5% ≤1.0% 
ระดับสาร peroxide  ≤2 meq/kg  

(2 years shelf life); 
2< x <3 meq/kg  
(1 year shelf life) 

≤3 meq/kg ≤3 meq/kg or ≤5 
meq/kg  
(some markets) 

2) เช้ือจุลินทรีย 
ปริมาณจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด < 30,000 cfu/g < 20,000 cfu/g < 30,000 cfu/g 
ปริมาณยีสตและรา < 20,000 cfu/g < 20,000 cfu/g < 20,000 cfu/g 
ปริมาณเชื้อโคลิฟอรม - < 300 cfu/g < 350 cfu/g 
ปริมาณเชื้อ E. coli < 3/g 

(AS 2013.15-2006 
test method) 

ไมพบ 
(BS 5763 method) 

< 3 cfu/g 

ปริมาณเชื้อ Salmonella ไมพบเชื้อในปริมาณ
นํ้าหนัก 250 กรัม 
(AS 2013.10-2009 
test method) 

ไมพบ 
(ISO 6579 or BAM 
method) 

ไมพบเชื้อในปริมาณ
นํ้าหนัก 250 กรัม 
 

ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 

4) การควบคุมการปนเปอน โดยควบคุมปรมิาณการปนเปอนของสารอะฟลาท็อกซินเปนหลัก  
ประเทศ Aflatoxin B1 (ppb) Total Aflatoxin (B1-B2-G1-G2) (ppb) 

ออสเตรเลีย - 15 
บราซลิ - 10 
สหภาพยุโรป 2 4 
อินเดีย - 10 
สหรัฐอเมรกิา - 20 

ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 

5) การควบคุมคุณภาพดานความเชื่อมั่น  
5.1) มีมาตรการปฏิบัติดานการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) 
5.2) มมีาตรฐานการปฏิบัติดานการผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practices: GMP)  
5.3) มีมาตรการปฏิบัติดานการเก็บรักษาผลผลิตที่ดี 
5.4) มีแนวทางการวิเคราะหจุดวิกฤตที่ตองมีการควบคุม 
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 7.5.2 มาตรฐานและการคัดเกรดมะคาเดเมยี 
 มาตรฐานและการคัดเกรดมะคาเดเมีย ไดมีการกําหนดเกณฑคุณภาพดวยการจัดจําแนก 
มะคาเดเมียแบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน ในสายพันธุตาง ๆ ที่เจริญมาจากสปชีส Macadamia 
integrifolia, M. tetraphylla, M. ternifolia และพันธุลูกผสม โดยมะคาเดเมียแบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะ
เมล็ดเน้ือในจะถูกจัดแบงประเภทตามพื้นฐานความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผลผลิต 

1) คุณภาพ 
เปลือกของมะคาเดเมียจะตองไมมีความเสียหาย สมบูรณ แข็งแรง ปราศจากขอตําหนิและ 

เสนใยเช้ือราที่มองเห็นได มีรูปทรงที่ดีไมผิดปกติ สําหรับเมล็ดเน้ือใน เมล็ดจะตองปราศจากกลิ่นเหม็นหืน 
มีการเจริญเต็มที่ ปราศจากขอตําหนิ ไมปรากฏสีที่ไมสม่ําเสมอหรือเปนรอยดางที่เดนชัดเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริเวณสวนที่เหลือของเมล็ด 
 กลิ่นดานผลผลิตโดยรวม (แบบทั้งกะลาและที่มีเฉพาะเน้ือใน) จะตองมีความสมบูรณและ
ปราศจากเสนใยเช้ือราที่มองเห็นได ปราศจากศัตรูพืช รอยสัตวกัดแทะ ลักษณะภายนอกไมมีขอบกพรอง
ที่เกิดจากความช้ืน ปราศจากหรือรสชาติที่ผิดปกติ 

2) การจัดประเภทมะคาเดเมีย 
การจัดจําแนกใชเกณฑขอบกพรองที่ยอมรับได 
2.1) การจัดประเภทมะคาเดเมียแบบท้ังกะลา 

ขอบกพรองท่ียอมรับได 
ระดับการรับได* 

ประเภท 1 ประเภท 2 
(1) การยอมรับไดสําหรับกะลาท่ีไมผานขอกําหนดขั้นต่ําสุด จะตองไมเกิน 5 7 

กะลามีเศษวัตถุอ่ืน ๆ เกาะติด 1 2 
มีรอยสัตวกัดแทะ 2 3 
มีโรคแมลงศัตรูพืช 0 0 

(2) การยอมรับไดโดยรวมสําหรับเมล็ดเน้ือในท่ีไมผานขอกําหนดขั้นต่ําสุด จะตองไมเกิน 7 10 
มีเชื้อรา 0.5 1 
มีรสชาติหรือกลิ่นผิดปกต ิ 2 3 
เมล็ดเน้ือในหดตัว 2 3 
มีเน้ือเหนียวหรือมีจุดสีนํ้าตาล 2 3 
เมล็ดเน้ือในไมสมบูรณ และสายพันธุแตกตางกัน 2 3 
เสื่อมสภาพ และถูกทําลายจากสัตว 3 5 

(3) การยอมรับไดดานขนาด   
มะคาเดเมียแบบท้ังกะลาท่ีไมเขาเกณฑขั้นต่ําสุดท่ีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
15.87 มม. (5/8 น้ิว) 

0 0 

ไมผานการรับรองดานขนาด 10 10 
(4) การยอมรับไดจากขอบกพรองอ่ืน ๆ    

มีการปนเปอนจากวัสดุแปลกปลอม 1 2 

* รอยละของขอบกพรองบนเปลือกกะลามะคาเดเมีย โดยเปรียบเทียบจากปริมาณหรือนํ้าหนัก 
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2.2) การจัดประเภทมะคาเดเมียท่ีมีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน 

ขอบกพรองท่ียอมรับได 
ระดับการยอมรับได* 

ประเภท 1 ประเภท 2 
(1) การยอมรับไดสําหรับเมล็ดเน้ือในท่ีไมผานขอกําหนดขั้นต่ําสุด  
จะตองไมเกิน 

7 10 

เมล็ดเจริญไมเต็มท่ี เน้ือในไมสมบูรณ 3 5 
มีเชื้อรา 1 1 
มีกลิ่นเหม็นหืน หรือถูกทําลายจากสัตว มีการเนา หรือเสื่อมสภาพ 1 2 
ไมมีกลิ่นหรือรสชาต ิ 0 0 
มีโรคแมลงศัตรูพืช 0 0 

(2) การยอมรับไดดานขนาด   
ขนาดผลผลิตท่ีไดไมเปนไปตามท่ีกําหนด 7 7 

(3) การยอมรับไดดานขอบกพรองอ่ืน ๆ    
มีการปนของมะคาเดเมียพันธุอ่ืน หรือชนิดพันธุไมตรงตามเกณฑ 
ทางการคา 

10 10 

มีการปนเปอนจากวัสดุแปลกปลอม มีการแตกหัก เปนผง 0.25 0.25 

*รอยละของขอบกพรองของเมล็ดเน้ือในมะคาเดเมีย โดยเปรียบเทียบจากปริมาณหรือนํ้าหนัก 
ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 

3) ขอกําหนดดานขนาด 
ขอกําหนดดานขนาดของมะคาเดเมียจะถูกนํามาพิจารณารวมกับการจัดประเภทของมะคาเดเมีย 

ดังน้ี  
- มะคาเดเมียแบบทั้งกะลา จะใชเกณฑจากการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระยะสั้นที่สุด

ของเปลือกกะลา (มีหนวยเปน มิลลิเมตร หรือ น้ิว) 
- มะคาเดเมียที่มีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน จะใชเกณฑจากการวัดขนาดเสนผาศูนยกลางที่ 

ระยะกวางที่สุด รวมกับขอกําหนดดานขนาดที่กําหนดไว 
3.1) ขอกําหนดดานขนาดของมะคาเดเมียแบบท้ังกะลา 

ขนาดท่ีกําหนด เสนผาศูนยกลาง (มิลลิเมตร) เสนผาศูนยกลาง (น้ิว) 
ใหญ (พิเศษ) ใหญกวาหรือเทากับ 28 มิลลิเมตร ใหญกวาหรือเทากับ 1.1 น้ิว 

ใหญ 23-28 มิลลเิมตร 0.9-1.1 น้ิว 
กลาง 18-23 มิลลเิมตร 0.7-0.9 น้ิว 
เล็ก 16-18 มิลลเิมตร 0.6-0.7 น้ิว 

ตํ่ากวากําหนด เล็กกวา 16 มิลลิเมตร เล็กกวา 0.6 น้ิว 
ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 
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3.2) ขอกําหนดดานขนาดของมะคาเดเมียท่ีมีเฉพาะเมล็ดเน้ือใน 
ชนิด ลักษณะ ขนาด  

0 เมล็ดเต็ม (wholes): ควรประกอบดวย
เมล็ดที่สมบูรณไมมีการแตกหักอยางนอย
รอยละ 95  

เมล็ดผานตารางขนาด 6.25 มิลลิเมตร 
หรือ 0.25 น้ิว นอยกวารอยละ 1 

 
1 เมล็ดเต็ม (wholes): ควรประกอบดวย

เมล็ดที่สมบูรณไมมีการแตกหักอยางนอย
รอยละ 90 

เมล็ดผานตารางขนาด 6.25 มิลลิเมตร 
หรือ 0.25 น้ิว นอยกวารอยละ 1 

 
2 เมล็ดเต็ม และซีกใหญ (wholes and 

halves): ควรประกอบดวยเมล็ดที่สมบูรณ
ไมมีการแตกหักอยางนอยรอยละ 50 

เมล็ดผานตารางขนาด 7.8 มลิลิเมตร
หรือ 0.3125 น้ิว นอยกวารอยละ 2 

 
3 เมล็ดซีกใหญและหักครึ่ง (cocktail): 

ควรประกอบดวย 
- เมล็ดที่แตกหักครึง่หน่ึงหรือยังมีเมล็ด
เน้ือในสวนใหญอยางนอยรอยละ 90 
- เมล็ดที่สมบรูณไมมีการแตกหกั 
อยางนอยรอยละ 15 

เมล็ดผานตารางขนาด 6.25 มลิลิเมตร 
หรือ 0.25 น้ิว นอยกวารอยละ 2 

4 เมล็ดหักครึ่ง (halves and pieces): 
ควรประกอบดวย 
- เมล็ดที่แตกหักครึง่หน่ึงอยางนอย
รอยละ 50 
- เมล็ดที่ยังมีเน้ือในสวนใหญจะตอง 
ไมเกินรอยละ 5 ของเมล็ดที่แตกหัก
ครึ่งหน่ึง  

เกรด L: เมล็ดขนาดใหญกวา 16 
มิลลิเมตร  
เกรด M: เมล็ดมีขนาดอยูระหวาง 
14-16 มิลลเิมตร 
เกรด S: เมล็ดมีขนาดอยูระหวาง 
10-14 มิลลเิมตร 

5 เมล็ดซีกเล็ก (large diced):  
ควรประกอบดวยเน้ือในที่มีขนาดเล็ก
กวาเมล็ดที่แตกหักครึ่งหน่ึง 
 

- เมล็ดผานตารางขนาด 7.8 
มิลลิเมตร x 25 มิลลิเมตร  

  นอยกวารอยละ 5 
- เมล็ดผานตารางขนาด 2.34 

มิลลิเมตร หรือ 0.09 น้ิว  
  นอยกวารอยละ 2 
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ชนิด ลักษณะ ขนาด  
6 เมล็ดแตกหักเปนช้ินเล็ก (chips):  

ควรประกอบดวยเน้ือในขนาดเล็ก 
 

- เมล็ดผานตารางขนาด 7.8 x 25 
มิลลิเมตร หรือ 0.3125 x 1 น้ิว 
อยางนอยรอยละ 95 

- เมล็ดผานตารางขนาด 2.34 
มิลลิเมตร หรือ 0.09 น้ิว นอยกวา
รอยละ 2 

7 เมล็ดแตกหักเปนเกล็ด (bits and 
diced): ควรประกอบดวยเน้ือใน 
ขนาดเล็ก 
 

- เมล็ดขนาดเลก็กวาเมล็ดที่แตกหัก
ไปแลวครึ่งหน่ึง คือ 

- เมล็ดผานตารางขนาด 7.8 
มิลลิเมตร หรือ 0.3125 น้ิว  

  อยางนอยรอยละ 95 
- เมล็ดผานตารางขนาด 2.34 

มิลลิเมตร หรือ 0.09 น้ิว  
  มากกวารอยละ 10 

8 เมล็ดแตกหักละเอียด (fines):  
ควรประกอบดวยเน้ือในที่แตกหกั  
มีขนาดเล็ก หรือถูกสับ  
 

- เมล็ดทั้งหมดจะตองผานตาราง
ขนาด 6.25 หรือ 0.25 น้ิว  

- เมล็ดสวนมากจะตองผานตาราง
ขนาด 2.34 มิลลิเมตร. หรอื  

  0.09 น้ิว  

 

ที่มา: International Nut and Dried Fruit Council (2018) 
 

 
7.6 ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดราคา 

1) ปริมาณไขมัน เพื่อใหไดมะคาเดเมียที่มีรสชาติที่ดีที่สุด ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงที่มีปริมาณ
นํ้ามันสูงสุด 

2) สีของเน้ือใน โดยทั่วไปเปนสีขาวครีมสม่ําเสมอ ถาสีนํ้าตาลเขมหรือสีดําแสดงถึงการที่เน้ือใน 
มีอายุการเก็บรักษานานและเหม็นหืน 

3) ขนาดของเน้ือใน เปนปจจัยที่สําคัญตอการประเมินคุณภาพ ถาขนาดเน้ือในเพิ่มข้ึน คาจัดการ 
จะลดลง ขนาดเน้ือในควรมีขนาดใหญและสมบูรณ ไมมีการแตกหัก ไมมีสิ่งปนเปอน 

 

7.7 เครื่องมือแปรรูปมะคาเดเมีย  
 ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสนับสนุน 
การวิจัยกรมวิชาการเกษตร ไดวิจัยและพัฒนาชุดเครื่องมือแปรรูปมะคาเดเมีย 4 เครื่อง ไดแก  
เครื่องกะเทาะเปลือกเขียว เครื่องอบลดความช้ืน เครื่องกะเทาะกะลาระดับอุตสาหกรรม และ 
เครื่องกะเทาะกะลาระดับเกษตรกรรม ซึ่งสามารถแปรรูปไดครบวงจรและลดตนทุนจากการนําเขา
เครื่องมือราคาแพงจากตางประเทศ ดังน้ี 
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 7.7.1 เครื่องกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมีย 
 เครื่องกะเทาะเปลือกเขียวมะคาเดเมียน้ีไดพัฒนามาจากเครื่องกะเทาะเปลือกเขียวของ 
เครือรัฐออสเตรเลีย หลักการทํางานของเครื่องเริ่มจากการปอนผลมะคาเดเมียใสในชองปอน ผลมะคาเดเมีย 
จะถูกลําเลียงเขามาในเครื่องกะเทาะ โดยในเครื่องมีชุดเกลียวกะเทาะยาว 1,150 มิลลิ เมตร 
เสนผาศูนยกลาง 90 มิลลิเมตร ชุดเกลียวกะเทาะมีระยะพิตช 68 มิลลิเมตร ชุดถายทอดกําลังโดยใช
มอเตอรไฟฟาขนาด 1 แรงมา เปนตนกําลังขับผานเกียรทดสอบอัตราทดที่ใช 1:10 โดยสงกําลังดวย 
เฟองโซขนาด 8 น้ิว ไปขับเฟองโซขนาด 6 น้ิว ความเร็วรอบ 330 รอบตอนาที เกลียวกะเทาะทําหนาที่  
2 อยาง คือ ทําหนาที่ลําเลียงผลมะคาเดเมียพรอมกับกะเทาะเปลือก มีชุดแผนกดผลมะคาเดเมียอัดติดกับ
ชุดเกลียวลําเลียง เมื่อโดนแรงแผนกดเมล็ดมะคาเดเมียไดอัดกับเกลียวกะเทาะทําใหเปลือกแตกรวง 
ลงดานลาง สวนผลมะคาเดเมียซึ่งมีขนาดโตกวาชองทางออกเปลือกจะถูกลําเลียงออกยังดานทาย 
ของเครื่อง ความสามารถในการกะเทาะเปลือก 600 กิโลกรัมตอช่ัวโมง และสามารถกะเทาะเปลือกออกได
รอยละ 99.5 เครื่องที่วิจัยและพัฒนาใชวัสดุที่มีอยูภายในประเทศไทย มีระบบการทํางานที่ไมซับซอน 
เกษตรกรสามารถใชงานงาย การดูแลรักษางายและซอมแซมไดงาย มีจุดคุมทุนอยูที่ 5,181 กิโลกรัมตอป 
ที่อายุการใชงาน 5 ป ราคาเครื่อง 30,000 บาท (ภาพที่ 49) โดยมีการถายทอดตนแบบเครื่องกะเทาะ 
ใหภาคเอกชนนําไปผลิตเปนเชิงการคา (สนอง และคณะ, 2553ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 49 เครื่องกะเทาะเปลอืกเขียวและหลักการกะเทาะภายในเครื่อง  
 (ที่มา: สนอง และคณะ, 2553ก) 

 7.7.2 เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมีย  
 โดยนําเครื่องอบลําไยทั้งเปลือกแบบสลับทิศทางลมรอนขนาดบรรจุลําไย 2 ตัน มาพัฒนา 
อบเมล็ดมะคาเดเมีย เครื่องอบประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ ตัวเครื่องอบกระบะ ชุดสลับทิศทางลมรอน 
ชุดทอกระจายลมรอน และชุดฝาครอบกระบะรวมทั้งดัดแปลงเพิ่มชองทางเปด-ปดระบายอากาศรอนช้ืน
ออกทางดานลางของกระบะขนาดเครื่องอบ 2.4x2.4x0.9 เมตร ชุดสลับทิศทางลมรอนอยูดานหนา
เครื่องอบตอจากหัวพัดลมเปาแบบไหลตามแกน ปริมาตรลม 1.27 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ภายในมี 
แผนวาลวปกผีเสื้อ ขนาด 50x50 เซนติเมตร ใชโยกเปด-ปดเพื่อสลับทิศทางไหลของอากาศรอนใหไหล
ผานทอกระจายลมทางดานบนและลางของกระบะชวยใหลมรอนกระจายทั่วเตาชุดทอกระจายลมรอน 
เปนปลองลมเจาะรูรอบปลอง 3 ดาน ขนาด 5 เซนติเมตร ดานละ 13 รู โดยปลองลมมี 4 ทอ ติดต้ัง
ดานบน 2 ทอ ดานลาง 2 ทอ ชุดฝาครอบกระบะแบบปดกระบะใหอากาศรอนไหลวนอยูภายในได 
มีชองทางเปด-ปดไดสําหรับระบายความช้ืนออกทางดานบน สามารถอบแหงกะลามะคาเดเมียไดมากสุด
ครั้งละ 2,000 กิโลกรัม (ภาพที่ 50) (สนอง และคณะ, 2553ก) 
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ภาพท่ี 50 เครื่องอบเมล็ดมะคาเดเมียแบบกระบะและหลกัการสลับลมรอน  
(ที่มา: สนอง และคณะ, 2553ก) 

 7.7.3 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับเกษตรกร 
 เครื่องกะเทาะแบบใชแรงคนในการทํางานโดยการจับหมุนพวงมาลัยที่มี นํ้าหนักสมดุลกับ 
ตุมนํ้าหนักหนาซึ่งมีใบมีดบน ทําใหการทํางานไมตองออกแรงมาก ใบมีดบนเคลื่อนลงดวยความเรง
เล็กนอยกระแทกตรงแนวราวของเมล็ดซึ่งวางอยูกับใบมีดลางทําใหกะลามะคาเดเมียแตกออกเปน 2 ซีก 
เหมือนการผาครึ่งกะลา เน้ือในเมล็ดสะอาดไมมีเศษกะลาฝงเน้ือ ความสามารถในการกะเทาะ ไดเน้ือใน 
เต็มเมล็ดสูงกวารอยละ 90 จุดเดนของเครื่องกะเทาะระดับเกษตรกร คือ ใชแรงนอยในการทํางาน  
ทํางานไดตอเน่ืองไมเมื่อยลา กะเทาะไดเน้ือในเต็มเมล็ดสูงกวาเครื่องกะเทาะแบบอื่น ๆ ทั้งแบบใชตนกําลัง
และใชแรงคน มีความสามารถในการทํางาน 5.5 กิโลกรัมตอช่ัวโมง มีจุดคุมทุนอยูที่ 2,852 กิโลกรัมตอป  
ที่อายุการใชงาน 5 ป โดยมีการถายทอดตนแบบเครื่องกะเทาะใหภาคเอกชนนําไปผลิตเปนเชิงการคา 
(ภาพที่ 51) (สนอง และคณะ, 2553ข) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ภาพท่ี 51 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับเกษตรกร 
    (ที่มา: สนอง และคณะ, 2553ข) 
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 7.7.4 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม 
 เครื่องตนแบบที่พัฒนาหลักการทํางานจากเครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียของโรงงานแปรรูป 
มะคาเดเมีย โครงการพระราชดําริดอยตุง สวนประกอบหลักมี 3 สวน คือ โครงเครื่อง ชุดใบมีดเคลื่อนที่ 
และชุดใบมีดอยูกับที่ นอกจากน้ียังมีชุดประกอบแยกอีก 2 สวน คือ ชุดเกลียวลําเลียงเมล็ด และ 
ชุดคัดขนาดเมล็ดหลักการทํางานใชการเบียดอัดและเฉือนเมล็ดระหวางชุดใบมีดเคลื่อนที่กับชุดใบมีด 
อยูกับที่กะเทาะไดเมล็ดเน้ือในเต็มเฉลี่ยรอยละ 61.68 เมล็ดแตกรอยละ 11.97 กะเทาะบางสวนรอยละ 
11.64 ไมถูกกะเทาะรอยละ 4.99 ความสามารถในการทํางาน 191.87 กิโลกรัมตอช่ัวโมง มีจุดคุมทุนอยูที่ 
2,334 กิโลกรัมตอป ที่อายุการใชงาน 5 ป โดยมีการถายทอดตนแบบเครื่องกะเทาะใหภาคเอกชนนําไป
ผลิตเปนเชิงการคา (ภาพที่ 52) (สนอง และคณะ, 2553ก) 

 
ภาพท่ี 52 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมียระดับอุตสาหกรรม  

(ที่มา: สนอง และคณะ, 2553ก) 

7.8 การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 ปจจุบันมีการพัฒนาการแปรรูปมะคาเดเมียเปนผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลคา
สินคา และเปนการขยายตลาดและกลุมลูกคา ทั้งมะคาเดเมียสําหรับการบริโภคที่มีทั้งแบบด้ังเดิม คือ  
มะคาเดเมียอบเกลือ และแบบที่เอาใจกลุมวัยรุนและผูรักสุขภาพ เชน มะคาเดเมียอบสมุนไพร มะคาเดเมีย
เคลือบช็อกโกแลตและไวทช็อก และแมคบอล (มะคาเดเมียผสมตะไคร) รวมทั้งการแปรรูปมะคาเดเมีย
เปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง อาทิ นํ้ามันมะคาเดเมีย โลชัน ครีมบํารุงผิว เปนตน นอกจากน้ีภาคเอกชนได
นํามะคาเดเมียมาแปรรูปผลิตภัณฑหลายชนิด เชน ผลิตภัณฑเนยถ่ัวมะคาเดเมีย นํ้าผึ้งจากดอกมะคาเดเมีย 
มะคาเดเมียกระจก มะคาเดเมียบอลรสขิง มะคาเดเมียอบรสตาง ๆ แปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง 
เชน มะคาเดเมีย มอยสเจอไรซิง โลชัน คาเดเมีย บัตเตอร ครีม เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑที่มีความหลากหลาย
เหลาน้ี เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา ซึ่งจะชวยสรางโอกาสทางการตลาด และเพิ่มรายได
ใหกับผูประกอบการ ทําใหสามารถแขงขันในตลาดไทยและตลาดโลกได  
 กรมวิชาการเกษตร ไดดําเนินการแปรรูปผลิตภัณฑมะคาเดเมียสําหรับบริโภค ไดแก มะคาเดเมีย 
อบเกลือ คุกกี้เนยสด (ผสมมะคาเดเมีย) ไอศกรีมมะคาเดเมีย ผลิตภัณฑมะคาเดเมียสําหรับเครื่องสําอาง 
ไดแก โลชันมะคาเดเมีย  นํ้ามันนวดมะคาเดเมีย แชมพูนํ้ามันมะคาเดเมีย สบูนํ้ามันมะคาเดเมีย และ
ผลิตภัณฑมะคาเดเมียสําหรับใชในครัวเรือน ไดแก ถานอัดแทงจากเปลือกมะคาเดเมีย ดังน้ี 
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7.8.1 การแปรรูปมะคาเดเมียอบเกลือ 
อุปกรณ 

ลําดับ อุปกรณ 
1 เครื่องคัดขนาดเมล็ดกะลามะคาเดเมีย 
2 ตูอบลดความช้ืน 
3 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะคาเดเมีย 
4 เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ 
5 ถุงบรรจุแบบสุญญากาศ ขนาด 100 กรัม 
6 ตาช่ัง 
7 เกลอืปน 

 
วิธีทํา 

1) นําเมล็ดมะคาเดเมียคัดขนาดดวยเครื่องคัด 
2) ลดความช้ืนดวยวิธีการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 วัน 
3) กะเทาะเมล็ดและคัดแยกเน้ือในจากกะลามะคาเดเมีย 
4) คัดแยกเน้ือใน แบงเปน 3 เกรด คือ เมล็ดเต็ม เมล็ดแตก และเมล็ดเนาเสีย 
5) ลางทําความสะอาดเน้ือใน และทิ้งไวใหพอหมาด 
6) ช่ังนํ้าหนักเน้ือในและเกลอื อัตราสวน เน้ือใน 1 กิโลกรมัตอเกลือ 4 กรัม  
7) นําเน้ือในคลุกเคลากบัเกลือใหเขากัน 
8) อบดวยตูอบไฟฟา ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน 
9) บรรจุถุงแบบสุญญากาศ สามารถเก็บไดทีอุ่ณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ป 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 53 มะคาเดเมียอบเกลือ 
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7.8.2 คุกก้ีเนยสด (ผสมมะคาเดเมีย) 
สวนประกอบและสูตร 
ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวย 

1 แปงสาลีอเนกประสงค (ตราบัวแดง) 400 กรัม 
2 ผงฟ ู 1 ชอนชา 
3 เกลอืปน ½ ชอนชา 
4 เนยสด (ชนิดเค็ม) 300 กรัม 
5 นํ้าตาลทรายปน 230 กรัม 
6 ไขไก 1 ฟอง 
7 วานิลลา 1 ชอนชา 
8 มะคาเดเมยี 100 กรัม 

 
วิธีทํา  

1) รอนแปง ผงฟู เขาดวยกัน 1-2 ครั้ง แลวพักไว 
2) ตีเนย เกลอื ใหเปนครีม คอย ๆ ใสนํ้าตาลทีละนอยจนหมด 
3) ใสไขไกลงไป ตีผสมใหเขากันดี ใสวานิลลา 
4) ผสมแปงสาลี โดยแบงแปงเปน 2-3 สวน ใสทีละสวนผสมมะคาเดเมีย และผสมใหเขากัน  

(อยาผสมนานจะทําใหแปงเหนียว) พักแปงไวประมาณ 10-15 นาที 
5) ชอนตักสวนผสมใสถาดทีท่าเนยขาว ใชชอนสอมกดใหเปนรปูทรง นําเขาอบอุณหภูมิ 180-200 

องศาเซลเซียส ประมาณ 20-25 นาที หรอืจนกระทั่งขนมมสีีเหลืองทองสวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 54 คุกกี้มะคาเดเมีย 
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7.8.3 ไอศกรีมมะคาเดเมีย 
สวนประกอบและสูตร 
ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวย 

1 นมสด 400 กรัม 
2 วิปปงครมี 600 กรัม 
3 วานิลลา 2 ½ ชอนชา 
4 ไขไก (เฉพาะไขแดง) 4 ฟอง 
5 นํ้าตาลทราย 150 กรัม 
6 เกลอื ¼ ชอนชา 
7 มะคาเดเมยี 100 กรัม 

 
วิธีทํา  

1) ผสมไขแดง นํ้าตาลทราย เกลือปน และวานิลลาเขาดวยกัน 
2) ผสมนมสด และวิปปงครีมเขากัน 
3) นําสวนผสมในขอที่ 2 คอย ๆ เทลงไปในสวนผสมขอที่ 1 คนไปเรื่อย ๆ จนเปนเน้ือเดียวกัน 
4) นําสวนผสมที่ไดจากขอที่ 3 ไปต้ังไฟ ประมาณ 30 นาที หรือใหได อุณหภูมิ 82-90 องศาเซลเซียส 
5) นําสวนผสมที่ต้ังไฟแลวไปกรอกลงในถังปนไอศกรีม 
6) เครื่องจะทําการปนไอศกรีม ประมาณ 30-45 นาที หลังจากน้ันเติมเมล็ดมะคาเดเมียที่แตกหัก

เปนช้ินเล็ก (chips) ลงไป ปนจนเปนไอศกรีมใชเวลารวมประมาณ 60 นาที  
7) นําไอศกรีมบรรจลุงกลองพลาสติก แลวนําไปแชจนแข็ง 24-48 ช่ัวโมง 
8) เสริฟไอศกรมี โรยหนาดวยมะคาเดเมีย (chips) 

 

  
ภาพท่ี 55 ไอศกรีมมะคาเดเมีย 
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7.8.4 โลชันมะคาเดเมยี 
สวนประกอบและสูตร  

ลําดับ สารเคม ี
ปริมาณ
(รอยละ) 

คุณสมบัติของสาร 

1 นํ้า 67.0 ใชทําละลาย 
2 Propylene glycol 2.0 สารใหความชุมช้ืน 
3 2% carbopol 934 solution 20.0 สารเพิ่มความขน 
4 Stearic acid 3.0 ใหความชุมช้ืน 
5 นํ้ามันมะคาเดเมีย 3.0 ใหความชุมช้ืน 
6 Cremophor A25 2.0 สารที่ชวยใหนํ้ากบันํ้ามันเขากันได 
7 Triethanolamine 1.2 สารเพิ่มความขน 
8 Phenoxy ethanol 0.4 สารกันเสีย 
9 Paraben conc. 1.0 สารกันเสีย 
10 นํ้าหอม qs ใหกลิ่นหอม 

รวม 100  
ที่มา: เหรียญทอง และคณะ (2556) 
หมายเหตุ: ปริมาณที่แสดงในตารางสําหรับการทําโลชันมะคาเดเมีย 100 กรัม หากเพิ่มปริมาณ สามารถเพิ่มตามสัดสวน

ขางตน  
  qs คือ ใสในปริมาณที่เหมาะสม 

 
วิธีทํา  

1) นํานํ้ามาละลายกับ Propylene glycol และ 2% carbopol 934 solution ไดของเหลวขุน 
นําไปตมจนไดอุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส  

2) นํา Stearic acid, นํ้ามันมะคาเดเมีย และ Cremophor A25 มาช่ังรวมกัน นําไปตมจนได
อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส 

3) คอย ๆ เทสวนผสมขอ 2 ลงในขอ 1 แลวคอย ๆ กวนจนเขากัน 
4) นํา Triethanolamine คอย ๆ เติมลงขอ 3 กวนใหเขากัน จะไดของเหลวที่มีความเขมขนมากข้ึน 
5) ลดอุณหภูมิของโลชันโดยนําภาชนะไปแชนํ้าแลวกวนไปดวยพรอม ๆ กัน จนเหลืออุณหภูมิ

ประมาณ 40 องศาเซลเซียส 
6) นํา Phenoxy ethanol  Paraben conc. และ นํ้าหอม เติมลงไปใหขอ 5 แลวกวนใหเขากันอีก

ครั้ง จะไดโลชันมะคาเดเมียสีขาวทึบ (เหรียญทอง และคณะ, 2556) 
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7.8.5 นํ้ามันนวดมะคาเดเมีย 
สวนประกอบและสูตร 

ลําดับ สารเคม ี
ปริมาณ 

(เปอรเซ็นต) 
คุณสมบัติของสาร 

1 Mineral oil 9 ใหความชุมช้ืน 
2 Macadamia oil 60 ใหความชุมช้ืนและบํารงุผิว 
3 Rice bran oil 30 ใหความชุมช้ืนและบํารงุผิว 
4 Essential oil 1 ใหกลิ่นที่ผอนคลาย 
 รวม 100  

ที่มา: เหรียญทอง และคณะ (2556) 
หมายเหตุ: ปริมาณที่แสดงในตารางสําหรับการทํา 100 กรัม หากเพิ่มปริมาณ สามารถเพิ่มตามสัดสวนขางตน 

 
วิธีทํา 

1) นําสาร Mineral oil, Macadamia oil และ Rice bran oil ช่ังรวมกัน กวนใหเขากันไดของเหลว
ใสสีเหลือง 

2) แตงกลิ่นโดยเติม Essential oil ลงไปกวนใหเขากัน ไดนํ้ามันนวดตัว สีเหลืองใส มีกลิ่นหอม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 นํ้ามันนวดมะคาเดเมยี 
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7.8.6 แชมพูนํ้ามันมะคาเดเมีย  
สวนประกอบและสูตร 

ลําดับ สารเคมี 
ปริมาณ 

(เปอรเซ็นต) 
คุณสมบัติของสาร 

1 นํ้า 73.4 ใชทําละลาย 
2 Propylene glycol 2.0 สารใหความชุมชื้น 
3 Texapon-8000 15.0 สารชําระลาง 
4 Comperlan KD 5.0 สารใหฟอง 
5 Cocamidopropyl Betain (KT) 3.0 สารเพิ่มความคงตัวใหฟอง 
6 Cremophor RH-40 0.5 ชวยละลายนํ้ามัน 

ใหเขากับนํ้า 
7 นํ้ามันมะคาเดเมีย 0.1 ใหความชุมชืน้ 
8 นํ้าหอม qs ใหกล่ินหอม 
9 Paraben conc. 1.0 สารกันเสีย 
10 สี qs ใหความสวยงาม 
 รวม 100  

ที่มา: เหรียญทอง และคณะ (2556) 
หมายเหตุ: ปริมาณที่แสดงในตารางสําหรับการทํา 100 กรัม หากเพิ่มปริมาณ สามารถเพิ่มตามสัดสวนขางตน  

qs คือ ใสในปริมาณที่เหมาะสม 

 
วิธีทํา 

1) นํานํ้า มาละลายกบั Propylene glycol จนไดของเหลวใส 
2) นํา Texapon-8000, Comperlan KD และ Cocamidopropyl Betain (KT) มาช่ังรวมกัน  

คอย ๆ กวนใหเขากันจะไดของเหลวที่มีความขนเหนียว 
3) คอย ๆ เทสวนผสมขอ 1 ลงขอ 2 แลวคอย ๆ กวนจนเขากนั จะไดของเหลวที่มีความขนและ ใส  
4) นํา Cremophor RH-40, นํ้ามันมะคาเดเมีย และ นํ้าหอม ผสมใหเขากัน แลวคอย ๆ เติมลง  

ขอ 3 กวนใหเขากัน จะไดของเหลวที่มีความขน ขุนมัวเล็กนอย ไมใส 
5) นํา Paraben conc. และ สีเติมลงไปในขอที่ 4 แลวกวนใหเขากันอีกครั้ง จะไดแชมพูที่มีความขน  

ขุนมัวเล็กนอย ไมใส 
 
7.8.7 สบูนํ้ามันมะคาเดเมีย 
สวนประกอบและสูตร 
ลําดับ สวนผสม ปริมาณ หนวย 

1 เบสสบูกลเีซอรีน 1 กิโลกรัม 
2 กลีเซอรีนเหลว 40 มิลลิลิตร 
3 นํ้าผึ้ง 10 มิลลิลิตร 
4 นํ้ามันมะคาเดเมีย 10 มิลลิลิตร 
5 หัวนํ้าหอม 4 มิลลิลิตร 
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วิธีทํา  
1) หั่นเบสสบูกลเีซอรีนใหเปนช้ินเล็ก ๆ  
2) นําไปน่ึงดวยหมอสองช้ัน หรือ ต้ังไฟออน ๆ ใหเบสสบูกลีเซอรีนละลาย 
3) ปดไฟ เติมนํ้าผึง้ และกลีเซอรีนเหลว คนใหเขากัน 
4) เติมนํ้าหอม คนใหเขากัน 
5) เทสวนผสมทั้งหมด ลงในพิมพสบู ต้ังทิ้งไวใหสบูแข็งตัว 
6) แกะสบูออกจากพิมพ ตกแตงขอบสบูใหสวยงาม 
7) หอดวยฟลมพลาสติกใส และติดฉลากใหเรียบรอย 

 

  
ภาพท่ี 57 สบูนํ้ามันมะคาเดเมีย 

 
 7.8.8 การทําถานอัดแทงจากเปลือกกะลามะคาเดเมยี  
 ประโยชนของการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกมะคาเดเมีย ไดแก ใชเปนเช้ือเพลิงทดแทนฟนและ
ถานในการใหความรอนสําหรับใชในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เปนการเพิ่มมูลคาวัสดุและผลผลิต
ทางการเกษตร ลดคาใชจาย ประหยัดเงิน เวลา และแรงงาน ชวยนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาใช
ประโยชนอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณขยะ ลดการบุกรุก ทําลายปาไม ชวยในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และลดภาวะโลกรอน  

ถานอัดแทงจากเปลือกกะลามะคาเดเมีย โดยนําเอากะลาที่ผานการกะเทาะเปลือกออกแลวไป
แปรรูปใหเปนถานโดยการเผา จากน้ันจึงทําการอัดแทง โดยเลือกใชวิธีการอัดแทงแบบเย็น ซึ่งเปนการอัด
วัสดุที่เผาเปนถานมาแลว จากน้ันนํามาผสมกับตัวประสาน คุณสมบัติของถานอัดแทงดวยวิธีน้ี คือ 
กอใหเกิดควันนอยลง คาความช้ืนลดลง แตมีคาความรอนสูงข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับอัตราสวนผสมของวัสดุและ
ตัวประสาน (ฐานขอมูลสงเสริมและยกคุณภาพสินคา OTOP, 2563) ถานอัดแทงหน่ึงกอนจะใหความรอน
ไดนานประมาณ 2 ช่ังโมง  
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ภาพท่ี 58 ถานกะลามะคาเดเมีย 

วิธีทําถานอัดแทงจากเปลือกกะลามะคาเดเมีย (พิจิตร, 2556) 
1) นําเปลือกที่กะเทาะจากเมล็ดมะคาเดเมียผสมรวมกับแกลบ ในอัตราสวน 1: 1 จากน้ันนําไปใส

ภาชนะเพื่อเผาที่ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แลวทิ้งไวใหเย็นลง 
2) นําถานที่ไดมาบดดวยเครื่องบดถานใหมีลักษณะเปนผงละเอียดมากข้ึน  
3) นําผงถานที่ไดไปผสมรวมกับแปงมันและนํ้า ในอัตราสวน 1: 0.5: 0.075 คลุกเคลาสวนผสม

ทั้งหมดใหกลายเปนเน้ือเดียวกัน 
4) นําสวนผสมที่ไดใสลงไปในเครื่องอัดถานแทงแบบเย็น  
5) นําไปตากแดดใหแหง เปนระยะเวลา 24 ช่ังโมง  
6) นําถานอัดแทงเก็บใสรักษาไวภาชนะที่เหมาะสม  

 
7.8.9 การทําถานมะคาเดเมียเพ่ือสขุภาพ  

ดวยคุณสมบัติของถานอัดแทงจากเปลือกมะคาเดเมีย ที่สามารถดูดซับกลิ่นและความช้ืนไดดี และ
สามารถปลอยประจุลบและแผรังสีชวงคลื่นสั้น จึงมีประโยชนตอสุขภาพโดยกระตุนระบบการไหลเวียน
โลหิตในรางกาย อยางไรก็ตามถานมะคาเดเมียที่มีอายุการใชงานประมาณ 6 เดือน หลังจากน้ันสามารถ
จะนําไปเผาเพื่อทําอาหารปงยางไดอีก เพราะใหความรอนสูง มีข้ีเถานอย ไมแตกสะเก็ดไฟระหวางเผาไหม 
และไมมีกาซพิษที่เปนอันตรายตอสุขภาพระเหยออกมา หรือจะนําไปวางไวใตตนไมก็จะสามารถชวยเพิ่ม
แรธาตุในดินได นอกจากน้ีถานมะคาเดเมียยังมีอิเล็กตรอนอิสระที่จับกับอนุมูลอิสระ เชน ซูเปอรออกไซด
ที่มีอยูในธรรมชาติ และยังสามารถแผรังสีอินฟราเรดไกล หรือ ฟารอินฟราเรด (FIR) ซึ่งมีความยาวคลื่น 6 
- 14 ไมโครเมตร เปนรังสีความรอนที่มีพลังในการทะลุทะลวงสูง การนําถานมะคาเดเมียนําไปประยุกตใช
ในการประกอบอาหาร สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 20 เปอรเซ็นต เมื่อใชเสร็จก็นํามาตากใหแหงแลว
นํากลับมาใชใหมไดอีก ประมาณ 1 เดือน แรธาตุในถานจะหมดไป   

นอกจากประโยชนในการดูดกลิ่นอับช้ืนและสารพิษของถานมะคาเดเมียแลว ยังสามารถใชทํา
นํ้าแรสําหรับด่ืม หรืออาบไดดวย โดยนําถานมะคาเดเมียไปตมในนํ้าเดือดประมาณ 10-20 นาที เพื่อฆา
เช้ือ จากน้ันนําไปแชในนํ้าด่ืมซึ่งจะชวยดูดคลอรีน ขณะเดียวกันก็ปลอยแรธาตุอื่น ๆ ออกมาแทนที่ 
สําหรับการอาบนํ้าไมจําเปนตองฆาเช้ือกอน ซึ่งใชไดนาน 3 เดือน (จิตตลัดดา, 2554) 

สําหรับการเผาถานจากเปลือกมะคาเดเมียเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงในการดูดกลิ่นและใชในการ
ทํานํ้าแรสําหรับด่ืมและอาบ มีวิธีผลิตคือ เผาที่อุณหภูมิตํ่านาน 4 ช่ัวโมง และคอย ๆ เพิ่มอุณหภูมิจนได
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ความรอนถึง 1,000 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน  พบวา ถานมะคาเดเมีย 1 กรัม ประกอบดวย รูพรุน
ประมาณ 350 ตารางเมตร (จิตตลัดดา, 2554) 

 

 
ภาพท่ี 59 ถานมะคาเดเมียชวยใหขาวหรืออาหารสุกเร็วข้ึน (จิตตลัดดา, 2554) 

ในการนําถานมะคาเดเมียมาใชในผลิตภัณฑสิ่งทอ โดยผสมถานมะคาเดเมียลงไปในเสนใยเพื่อทอ
เปนเสื้อผา สนับเขา สนับขอแขน เสื้อกั๊ก ถุงนอง ถุงเทา โดยประยุกตใชเพื่อชวยขยายหลอดเลือด ชะลอ
การสะสมไขมันในหลอดเลือดและบรรเทาอาการบวมค่ังของนํ้าหลอเลี้ยงตรงไขขอ ลดการบวมของ
กลามเน้ือ 

 
 

ภาพท่ี 60 การนําผงถานมะคาเดเมียมาประยุกตใชลงไปในเสนใย เพื่อทอเปนเสื้อผาหรอืสนับเขา  
 (ที่มา: จิตตลัดดา, 2554) 

 

 
ภาพท่ี 61 ผลิตภัณฑจากถานมะคาเดเมียเพื่อสุขภาพ (ทีม่า: จิตตลัดดา, 2554) 

ผาท่ีมีถานมะคาเดเมีย 

ทําใหโมเลกุลนํ้าสั่นแลว

กระตุนการไหลเวียนของ

กระแสเลือด 
ขนาดของโมเลกุลนํ้าและสารอ่ืน ๆ มีขนาดใหญ ยากท่ีจะ

ผานทอโลหิต (ทําใหเกิดการค่ังคางของสารท่ีเปนของเสีย) 

FIR ทําใหขนาดของโมเลกุลนํ้าและสารอ่ืน ๆ เล็กลง 

(ทําใหเคลื่อนท่ีออกจากทอโลหิตงายและเรว็ขึ้น) 
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เกษตรปฏิบัติการ และ  นางสาวศิริภรณ จรินทร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนยวิจัยเกษตรหลวง
เชียงใหม  ที่ชวยเรียบเรียงขอมูล ตรวจสอบแกไข ใหคําแนะนําเพิ่มเติมขอมูลวิจัย จนทําใหเอกสาร
วิชาการ การจัดการความรู “เทคโนโลยีการผลิตมะคาเดเมีย” สมบูรณมากย่ิงข้ึน 
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