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บทคัดย่อ
นมช้างเป็ นผลไม้พ้นื บ้านในวงศ์กระดังงาทีพ่ บกระจายตัวอยู่ทวไปในป่
ั่
าของประเทศไทย งานวิจยั นี้
เป็ นการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยาและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ ซึ่ง ทดลองที่
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่านมช้างเป็ นพืชทีม่ ที รงพุม่ โปร่ง ลาต้นกึง่ เลือ้ ยหรือ
เลือ้ ยพาดไปกับต้นไม้อ่นื เปลือกต้นสีน้าตาล กิง่ แตกแบบสลับทีม่ ปี ลายกิง่ ชูขน้ึ หรือเลือ้ ยพาด ใบสีเขียวเข้มรูป
หอก หนา เรียบ เป็ นมันทัง้ สองด้าน ปลายยอดอ่อนมีขนปกคลุม ก้านใบค่อนข้างสัน้ ดอกเดีย่ วสีแดงเลือดนก
มีโคนกลีบสีเหลืองอ่อน กลีบดอกหนา ออกที่ปลายกิง่ หรือตรงข้ามใบ มีกลิน่ หอมอ่อน ๆ ผลเป็ นกลุ่มทีม่ ผี ล
ย่อย 3-30 ผล รูปทรงกระบอก ผลอ่อนสีเขียวซึ่งจะเปลี่ยนเป็ นสีเหลืองเมื่อเริม่ แก่ และเปลี่ยนเป็ นสีม่วงเข้ม
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เมื่อผลสุก การขยายพันธุต์ น้ นมช้างทีเ่ หมาะสม คือ การเสียบยอดแบบเสียบข้าง เนื่องจากมีอตั ราการเสียบติด
มากกว่าแบบเสียบลิม่ แต่การเสียบยอดทัง้ 2 แบบ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกิง่ พันธุไ์ ม่แตกต่างกัน ส่วน
การใช้ตน้ ตอต่างชนิดกันไม่มผี ลต่อการเสียบติดในช่วงแรก แต่มผี ลต่อการเจริญเติบโตหลังการเสียบติดในช่วง
อายุ 5 เดือน เป็ นต้นไป โดยการใช้ต้นตอนมช้างซึง่ เป็ นพืชชนิดเดียวกันกับกิง่ พันธุส์ ่งผลให้ยอดของกิง่ พันธุ์
นมช้างมีการเจริญเติบโตดีกว่าการใช้ตน้ ตอกล้วยหมูสงั และต้นตอพีพวนน้อย ตามลาดับ
คาสาคัญ : ต้นนมช้าง; เสียบยอดแบบเสียบข้าง; เสียบยอดแบบเสียบลิม่

Abstract
Nom Chang (Uvaria cordata (Dunal) Alston), a member of family Annonaceae, is an indigenous
fruit plant habitually distributed in tropical rain forest, dry evergreen forest, dipterocarp forest, and
mixed deciduous forest in Thailand. This study illustrated its morphology and physiology together with
optimal propagation technique for Nom Chang plantation. All experiments were conducted at Thailand
Institute of Scientific and Technological Research (TISTR), Khlong Ha, Khlong Luang, Pathum Thani
during 2015 to 2017. The morphological and physiological observations reveled that Nom Chang was
a climbing plant with airy canopy. It had brown bark, zig-zag twigs with upright or creep tips, thick deep
green spear-shaped glossy leaves with short stalk, and hairy shoots. Its flowers were dark red and
their thick petals were pale yellow at the base. The mild scented flowers were originated either at the
tip of each twig or oppose the leaves. The fruits of Nom Chang were aggregate with 3-30 fruits in each
bunch. A shape of each fruit was cylinder, and its color was green when it was immature following by
yellow once being mature and turned to deep purple when being ripen. Nom Chang was able to be
propagated by grafting and it was found that side veneer grafting was better than cleft grafting in terms
of survival rate of the scion. However, both grafting methods provided no differences on the scions’
growth. The selection of proper rootstock showed that rootstock of Nom Chang was the best in terms
of noticeably promoting its scion growth after 5 weeks of grafting followed by Gluay Moosang (U.
grandiflora L.) and Pipuan Noi (U. rufa L.).
Keywords: Uvaria cordata L.; side veneer grafting; cleft grafting

1. คานา

นราธิวาส) ชูเบียง (กะเหรีย่ ง-แม่ฮ่องสอน) เป็ นต้น
(ก่องกานดา, 2541) สามารถเจริญเติบโตได้ดใี นดิน
ร่วน ชอบแสงแดดและน้ าในระดับปานกลาง มีถิ่ น
กาเนิดในอินเดีย ศรีลงั กา และเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ในประเทศไทยพบได้ทุกภาคตามป่ าดิบชื้น ป่ า
ดิบ แล้ง ป่ าเต็ง รัง และตามป่ าผสมผลัด ใบ (ปิ ย ะ,
2544)

นมช้าง (Uvaria cordata L.) เป็ นพืชทีจ่ ดั อยู่
ในสกุลกล้วยหมูสงั (Genus: Uvaria) วงศ์กระดังงา
( Family: Annonaceae) (Zhou et al., 2010) มี ช่ื อ
ท้องถิน่ อื่น ๆ ว่า อีช่อ (น่ าน) กาเลียบหรือนมควาย
(นครศรีธ รรมราช) นมแมวใหญ่ (ชุ ม พร) นมวัว
(สุราษฎร์ธานี) กล้วยหมูสงั (ตรัง) ลาเกาะ (มลายู310
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ลักษณะต้นเป็ นไม้เถาขนาดใหญ่ สามารถ
เลือ้ ยไปได้ไกลถึง 20 เมตร เนื้อไม้แข็ง กิง่ อ่อน และ
ยอดอ่ อ นมีข นสีน้ า ตาลขึ้น ปกคลุ ม ใบเดี่ย ว เรีย ง
สลับ ลักษณะของใบเป็ นรูปไข่ หรือรูปวงรีแกมขอบ
ขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมนหรื อ หยัก เว้ า
เล็กน้ อยคล้ายรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ขนาดความ
กว้ า งประมาณ 6-13 เซนติ เ มตร และความยาว
ประมาณ 14-23 เซนติเมตร แผ่ นใบหนาแข็ง ท้อง
ใบมีข นสีน้ า ตาล เส้น ใบค่ อ นข้า งถี่ ก้ า นใบยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร (ปิ ยะ และคณะ, 2549)
ดอกเดี่ยวหรือออกเป็ นกระจุกประมาณ 1-3
ดอก โดยจะออกบริเวณซอกใบใกล้กบั ปลายยอด
ดอกสีแดงเข้ม มีกลีบดอก 6 กลีบ แบ่งออกเป็ น 2
ชัน้ ชัน้ ละ 3 กลีบ กลีบดอกเป็ นรูปเกือบกลม ปลาย
มน สีแดงเข้ม ยาวประมาณ 1.20 เซนติเมตร กลีบ
ดอกมีขนอ่อน ๆ ปกคลุม กลีบเลีย้ ง 3 กลีบ ลักษณะ
เป็ นรูปไข่ ปลายมน และมีขนสัน้ หนานุ่มทัง้ สองด้าน
บริเวณกลางดอกมีเกสรเพศผู้จานวนมาก รูปทรง
กลม ปลายมน ออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึง
กัน ยายน ผลกลุ่ ม มีผ ลย่ อ ยประมาณ 20-35 ผล
ลัก ษณะของผลเป็ นรู ป ทรงกระบอกแกมรี ยาว
ประมาณ 2-3 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ่อนเป็ นสี
เขียวอมเหลือง ส่วนผลสุกเป็ นสีเหลืองอมส้ม หรือสี
ม่วงแดง ภายในผลมีเมล็ดจานวนมาก สีน้ าตาลเข้ม
(Leboeuf et al. 1989)
ปั จ จุ บ ัน ต้น นมช้า งได้พฒ
ั นาและปลูกเลี้ยง
เพื่อ น าผลสุ ก ไปแปรรู ป เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ น้ า ผลไม้
พื้นบ้านพร้อมดื่มของกลุ่มเกษตรกร อาเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่ าน เรียกว่าน้ าอีช่อ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา
เช่น ดื่มเป็ นยาแก้กระษัยเส้น แก้อาการปวดเมื่อย
หรือ เป็ น ยาบ ารุ งโลหิต แต่ เ นื่ อ งจากวิธีการขยาย
พันธุ์ส่วนใหญ่ ใช้วธิ ีการเพาะเมล็ดเป็ นหลัก ทาให้
ต้นเจริญเติบโตและติดดอกออกผลช้า ส่งผลทาให้มี
ปริมาณวัตถุดบิ ในการนามาแปรรูปเป็ นน้ าดื่มเพื่อ
สุขภาพน้ อย ดังนัน้ จึงได้มีการศึกษาแนวทางการ

เพิม่ ผลผลิต โดยวิธเี สียบยอด 2 ลักษณะ และใช้ตน้
ตอต่างชนิดพันธุ์ เพื่อเพิม่ ปริมาณผลผลิตให้ได้เร็ว
ขึ้น รวมทัง้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาต้ น ตอเพื่อ
สามารถปลูกเลีย้ งเป็ นการค้าต่อไป

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
2.1 การเตรียมต้นตอและการคัดเลือกกิ่ ง
พันธุ์
เพาะเมล็ด นมช้า ง (Uvaria cordata L.)
และพืช จากสกุ ล Uvaria อีก 2 ชนิ ด ได้แ ก่ กล้วย
หมูสงั (U. grandiflora L.) และพีพ่วนน้อย (U. rufa
L.) ปลูกเลี้ยงดูแล ณ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี ตาบล
คลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้
เป็ นต้นตอในการเสียบยอด สาหรับการคัดเลือกกิง่
พัน ธุ์ต้น นมช้า งจะเลือ กกิ่ง พัน ธุ์ท่ี อ ยู่ใ นระยะออก
ดอกจากต้นทีเ่ คยติดผลแล้วจากป่ าชุมชน อาเภอทุ่ง
ช้าง จังหวัดน่าน
2.2 การทดลองขยายพัน ธุ์ น มช้ า งด้ ว ย
การเสียบยอด
โดยการเสียบยอดทา 2 ลักษณะ คือ การ
เสีย บยอดแบบเสีย บข้ า ง (side veneer grafting)
และการเสียบยอดแบบเสียบลิม่ (cleft grafting) บน
ต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ด ได้แก่ นมช้าง (ชุด
ควบคุม) กล้วยหมูสงั และพีพ่วนน้อย โดยการเสียบ
ยอดแต่ละลักษณะทาชนิดพันธุล์ ะ 30 ต้น แบ่งเป็ น
3 ซ้า ซ้าละ 10 ต้น
การศึ ก ษาวิ ธี ก ารเสีย บยอดกระท าที่
แปลงทดลองของสถาบัน วิจ ัย วิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศึกษาการ
เจริญ เติบ โตภายหลัง การขยายพัน ธุ์ติด ตัง้ แต่ ปี
พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560 โดยบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ดังนี้ (1) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของทรงต้น ใบ
ดอก และผลของนมช้าง (2) อัตราการรอดของกิง่
พันธุ์หลังการเสียบยอด และ (3) การเจริญเติบโต
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และการตอบสนองของกิง่ พันธุ์ต่อต้นตอทัง้ 3 ชนิด
พันธุ์

เมตร ความยาวใบเฉลี่ย 25.50 เซนติเมตร ก้านใบ
ยาวเฉลีย่ 1.00 เซนติเมตร
ดอกของนมช้างเป็ นดอกเดี่ยวออกที่ปลาย
กิง่ หรือตรงข้ามใบ สีแดงเลือดนก โคนกลีบสีเหลือง
อ่อนมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ กลีบดอกมีขนาดใหญ่และ
หนา บริเวณโคนกลีบเรียงซ้อนเหลื่อมกันเล็กน้ อย
กลีบดอกรูปขอบขนานแกรมรูปไข่ กว้าง 1.00-1.50
เซนติเมตร ยาว 2.50-4.00 เซนติเมตร ผลของนมช้าง
เป็ นผลกลุ่ม ก้านช่อผลยาว 2.00-4.00 เซนติเมตร
มีจานวนผลย่อย 3-30 ผล ก้านผลย่อยยาว 1.202.00 เซนติเมตร ผลรูปทรงกระบอก ยาว 2.50-4.50
เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียวเปลือกเรียบเป็ นมันเมื่อ
เริม่ แก่จะเปลีย่ นเป็ นสีเหลือง และผลสุกมีสมี ่วงเข้ม
(รูปที่ 1)

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การศึ ก ษาลัก ษณะสัณ ฐานวิท ยาของต้ น
นมช้า ง พบว่ า นมช้า งมีลัก ษณะของทรงพุ่มโปร่ง
ลาต้น กึ่ง เลื้อยหรือ เลื้อ ยพาดตามต้นไม้อ่นื ลาต้น
อายุ 2 ปี มี ค วามสู ง เฉลี่ ย 2.50 เมตร เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ย 2.50 เมตร เปลือกลาต้นสี
น้ า ตาล กิ่ง แตกแบบสลับ ปลายกิ่ง ชูข้นึ หรือ เลื้อ ย
พาดมีความยาวเฉลี่ย 1.50 เมตร ใบสีเขียวเข้มรูป
หอก ผิว ใบหนา เรีย บ เป็ น มัน ทัง้ สองด้าน ปลาย
ยอดอ่อนมีขนปกคลุม บริเวณผิวใบมองเห็นเส้นใบ
เด่นชัด ขนาดความกว้างของใบเฉลีย่ 10.50 เซนติ

รูปที่ 1 ลักษณะทรงพุ่ม (ก) ดอก (ข) ผลอ่อน (ค) และผลแก่ (ง) ของต้นนมช้าง
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การศึกษาอัตราการรอดของการเสียบยอด
ต้นนมช้าง พบว่าวิธกี ารเสียบยอดทัง้ แบบเสียบข้าง
และแบบเสียบลิม่ ของกิง่ พันธุน์ มช้างบนต้นตอทัง้ 3
ชนิ ด พัน ธุ์ ท าให้กิ่ง พัน ธุ์มีอ ัต ราการรอดและการ
เจริญเติบโตบนต้นตอของทัง้ 3 พืช ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยการเสีย บยอดแบบเสีย บข้า งท าให้
นมช้า งมีอ ัต ราการรอดของกิ่ง พัน ธุ์ม ากกว่ า การ
เสีย บยอดแบบเสีย บลิ่ม แบบมีนัย สาคัญ ทางสถิติ
โดยอัต ราการรอดของกิ่งพันธุ์เมื่อ เสียบยอดแบบ
เสียบข้างบนต้นตอนมช้าง กล้วยหมูสงั และพีพ่วน
น้ อ ยเท่ า กั บ 83.3±5.8, 83.3±5.8 และ 80.0±0.0
เปอร์เ ซ็น ต์ ตามลาดับ และอัต ราการรอดของกิ่ง
พันธุ์เมื่อเสียบยอดแบบเสียบลิ่มบนต้นตอนมช้าง
กล้ ว ยหมู ส ัง และพี พ่ ว นน้ อ ยเท่ า กั บ 66.7±5.8,
63.3±5.8 และ 66.7±5.8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ตามล าดับ
(ตารางที่ 1) การที่วิธีเ สีย บยอดแบบเสีย บข้า งมี
อัตราการรอดของกิง่ พันธุม์ ากกว่าอาจเนื่องมาจาก
การเสียบข้างทาให้บริเวณยอดของต้นตอได้รบั แสง
และสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เต็มที่ ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตที่ดขี องยอดกิง่ พันธุ์ ในขณะที่การ
เสียบยอดแบบเสียบลิม่ นัน้ บริเวณปลายยอดของต้น
ตอถูกตัดทิง้ ไป ซึง่ อาจส่งผลให้ต้นตอและกิง่ พันธุ์มี
การเจริญเติบโตช้า ทาให้ยอดกิง่ พันธุท์ เ่ี สียบอยูแ่ ห้ง
เหีย่ วไป มีหลักฐานสนับสนุนการตายของต้นไม้อาจ
มีสาเหตุมาจากการเข้ากันไม่ได้ ซึง่ สาเหตุนนั ้ ยังไม่
แน่ ชดั ถึงแม้จะมีสมมติฐานชีใ้ ห้เห็นว่าสาเหตุมาจาก
กระบวนการทางชีวเคมีของพืชมากกว่า ทางกาย
วิภ าค และการเปลี่ยนแปลงบริเ วณที่เ ชื่อมต่ อกัน
ของแคมเบี่ยม ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงนี้ มีผ ลต่ อการ
เคลื่อนย้ายสารฟี นอลในต้นพืช ถ้ามีการสะสมสาร
ชนิดนี้มากจะนาไปสู่การเสื่อมสภาพของเซลล์ไ ด้
(Errea, 1998) นอกจากนี้ เ ปอร์เ ซ็น ต์ก ารรอดชีวิต
หรือเปอร์เซ็นต์การตายของยอดพันธุ์ดที ต่ี ิดบนต้น
ตอเป็ นตัวบ่งชีถ้ งึ การเข้ากันได้หรือไม่ได้นนั ้ จาเป็ น
ต้องทราบเบือ้ งต้น ก่อนจะขยายพันธุเ์ พื่อเป็ นการค้า

ต่อไป (สนัน,
่ 2526)
ตารางที่ 1 อัตราการรอดของกิง่ พันธุต์ น้ นมช้าง
ทีเ่ สียบยอดแบบเสียบข้างและเสียบ
ลิม่ บนต้นตอในสกุลเดียวกัน 3 ชนิด
พันธุ์
อัตราการรอด (%)
เสียบข้าง
เสียบลิม่
นมช้าง
83.3
66.7
กล้วยหมูสงั
83.3
63.3
พีพ่วนน้อย
80.0
66.7
F-test
ns
ns
% C.V.
2.33
1.56
ns = non-significant
การเจริญเติบโตของกิง่ พันธุน์ มช้างหลังจาก
เสียบยอดทัง้ 2 ลักษณะ พบว่าหลังการเสียบยอด
เป็ น ระยะเวลา 5 เดือ น ทัง้ วิธีก ารเสีย บยอดแบบ
เสียบข้าง และการเสียบยอดแบบเสียบลิม่ ไม่ทาให้
กิ่งพันธุ์นมช้างเจริญเติบโตแตกต่ างกัน แต่ การใช้
ต้นตอพืช 3 ชนิดพันธุ์ มีผลต่อการเจริญเติบโตของ
กิง่ พันธุ์นมช้าง โดยพบว่ายอดกิง่ พันธุเ์ จริญเติบโต
ได้ดที ่สี ุดเมื่อใช้ต้นตอนมช้าง ซึ่งความสูงต้นเฉลี่ย
เท่ า กับ 45±3.5 เซนติ เ มตร รองลงมาคือ ต้ น ตอ
กล้วยหมูสงั มีความสูงต้นเฉลีย่ 30±2.5 เซนติเมตร
ส่วนยอดกิง่ พันธุน์ มช้างบนต้นตอพีพ่ วนน้อยมีการ
เจริญเติบช้าที่สุด ความสูงต้นเฉลี่ย 25±3.5 เซนติ
เมตร (ตารางที่ 2) ทัง้ นี้เนื่องจากการใช้ตน้ พันธุช์ นิด
เดียวกันเป็ นต้นตอ การประสานและการเชื่อมต่ อ
ของรอยแผลทีเ่ กิดจากการเสียบยอดจะประสานกัน
ได้เร็วและดีกว่า จึงส่งผลให้ยอดกิง่ พันธุเ์ จริญเติบโต
ได้ดดี ว้ ย (รูปที่ 2)
เมื่อนับจานวนใบต่อต้นและการแตกกิง่ ข้าง
ภายหลังการเสียบยอดด้วยวิธีการเสียบข้างระยะ
เวลา 5 เดือน พบว่ายอดกิ่งพันธุ์ท่เี สียบบนต้นตอ
ต้นตอ
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นมช้างมีจานวนใบต่อต้น และมีการแตกกิง่ ข้างมาก
ที่ สุ ด เฉลี่ ย เท่ า กับ 12±1.5 ใบ และ 3.2±1.5 กิ่ ง
ในขณะที่ยอดกิง่ พันธุ์นมช้างบนต้นตอกล้วยหมูสงั
และพีพ่วนน้ อย มีจานวนใบต่ อต้นและการแตกกิง่
ข้า งไม่ แ ตกต่ า งกัน เฉลี่ย เท่ า กับ 10±1.5 ใบ และ
2.1±1.5 กิ่ ง แ ล ะ 10±0.5 ใ บ แ ล ะ 2.1±1.5 กิ่ ง
ตามลาดับ (ตารางที่ 3)

รูปที่ 2 ลัก ษณะการเจริญ เติบ โตของกิ่ง พัน ธุ์
นมช้างทีเ่ สียบยอดบนต้นตอพืช 3 ชนิด
พันธุ์ คือ กล้วยหมูสงั (ก) พีพ่วนน้อย
(ข) และ นมช้าง (ค) หลังการเสียบยอด
เป็ นระยะเวลา 5 เดือน

ตารางที่ 2 ความสูงของต้นนมช้างที่เสียบยอด
ด้ว ยวิธีก ารเสียบข้า งและเสียบลิ่ม
บนต้น ตอพืชสกุ ลเดียวกัน 3 ชนิด
พันธุ์ หลังการเสียบยอดระยะเวลา
5 เดือน

4. สรุป
การขยายพันธุ์ต้นนมช้างด้วยวิธีการเสียบ
ยอดแบบเสียบข้างทาให้กงิ่ พันธุม์ อี ตั ราการเสียบติด
มากกว่าวิธกี ารเสียบยอดแบบเสียบลิม่ แต่ไม่มผี ล
ทาให้กงิ่ พันธุเ์ จริญเติบโตแตกต่างกัน ในขณะทีก่ าร
ใช้ ต้ น ตอต่ า งชนิ ด กัน ไม่ มีผ ลต่ อ การเสีย บติด ใน
ช่วงแรก แต่มผี ลต่อการเจริญเติบโตของกิง่ พันธุห์ ลัง
การเสียบติดในช่วงอายุ 5 เดือน ซึ่งการใช้ต้นตอ
นมช้างทีไ่ ด้จากการเพาะเมล็ด ซึง่ เป็ นชนิดเดียวกัน
กับกิง่ พันธุ์นมช้างทีไ่ ด้จากป่ า จะส่งผลให้ยอดของ
กิ่ง พัน ธุ์มีก ารเจริญ เติบ โตได้ ดีก ว่ า การใช้ ต้ น ตอ
กล้วยหมูสงั และต้นตอพีพ่วนน้อย

ความสูงต้น (ซม.)
ต้นตอ
เสียบข้าง
เสียบลิม่
นมช้าง
45 a
45 a
กล้วยหมูสงั
30 b
30 b
พีพ่วนน้อย
25 c
25 c
F-test
**
**
% C.V.
2.76
3.12
** = significant at the level of P ≤ 0.01
ตารางที่ 3 จ านวนใบต่ อ ต้นและจานวนกิ่งต่ อ
ต้นของต้นนมช้างที่เสียบยอดด้วย
วิธีการเสียบข้างบนต้นตอพืช สกุ ล
เดียวกัน 3 ชนิดพันธุ์ หลังการเสียบ
ยอดระยะเวลา 5 เดือน

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ัย นี้ ไ ด้ร ับ การสนั บ สนุ น เงิน ทุ น จาก
โครงการคูปองวิทย์โอทอป สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การเจริญเติบโตของยอดกิง่ พันธุ์
จำนวนใบต่อต้น จำนวนกิ่งต่อต้น
นมช้าง
12 a
3.2 a
กล้วยหมูสงั
10 b
2.1 b
พีพ่วนน้อย
10 b
2.1 b
F-test
**
**
% C.V.
1.22
1.89
** = significant at the level of P ≤ 0.01
ต้นตอ
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