
แบบรายงานเร่ืองเต็ม ผลการวจัิยทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556 
1. แผนงานวิจัย การวิจยัและพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีอย่างมีคุณภาพในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2. โครงการวจัิย โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตชาโยเตอ้ยา่งมีคุณภาพ 
กจิกรรมที ่2 วจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้
กจิกรรมย่อย 2.1 การเปรียบเทยีบสายพนัธ์ุชาโยเต้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) 2.1 การเปรียบเทยีบสายพนัธ์ุชาโยเต้ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
  ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ) Comparison of Chayote cultivars in the Lower North Region 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าโครงการวจัิย :  นายก าพล  เมืองโคมพสั         ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายก าพล  เมืองโคมพสั            ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์       
ผูร่้วมงาน            :  นางจิตอาภา  ชมเชย                       ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 
ผูร่้วมงาน            :  นางธญัพร  งามงอน                     ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  
ผูร่้วมงาน            :  นางสาวเมรินทร์  บุญอินทร์       ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  
ผูร่้วมงาน            :  นางเยาวภา  เตา้ชยัภูมิ                     ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 
5.บทคัดย่อ 

  ชาโยเต ้(Chayote) ปัจจุบนัมีการปลูกมากท่ีเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่างโดยเฉพาะท่ี
ดอยมูเซอ จ.ตาก และ อ. เขาคอ้ จ. เพชรบูรณ์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซ่ึงผลผลิตมีประมาณ 1 หม่ืน
ตนัต่อปี การปลูกโดยทัว่ไปใช้สายพนัธ์ุชาโยเตท่ี้เก็บพนัธ์ุไวใ้ช้เอง ซ่ึงจะเกิดการสะสมของโรคและ
แมลง ท าใหผ้ลผลิตและคุณภาพต ่า เกษตรกรประสบปัญหาดา้นการใช้สายพนัธ์ุท่ีไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ี 
ดงันั้นจึงไดท้  าการทดลองการเปรียบเทียบสายพนัธ์ุชาโยเตใ้นเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใหไ้ดส้ายพนัธ์ุ
ชาโยเตท่ี้เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี  ท่ีให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคใบด่าง และมีคุณภาพดี  ด าเนินการ
ทดลอง   ท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  ระหวา่งปี 2555 – 2556 วางทดลองแบบ RCB  
จ  านวน 4 ซ ้ า 4  กรรมวธีิ โดยก าหนดใหส้ายพนัธ์ุ 4 สายพนัธ์ุเป็นกรรมวิธี คือ  สายพนัธ์ุ KH#1 (ชาโยเต้
ชนิดผิวมีหนาม จาก อ. เขาคอ้) และสายพนัธ์ุ KH#2 (ชาโยเตช้นิดผิวเรียบ จาก  อ. เขาคอ้) สายพนัธ์ุ 
MS#1 ( สายพนัธ์ุชาโยเตจ้ากดอยมูเซอ จ.ตาก ) และสายพนัธ์ุ CM#1 (สายพนัธ์ุชาโยเตจ้าก จ. เชียงใหม่) 
ปลูกแบบข้ึนคา้งเพื่อเก็บผล ท่ีระยะปลูก 2 x 2.5 เมตร ผลการทดลองดา้น การเจริญเติบโตดา้นความยาว
เถาว ์ท่ีอายุ 45 วนั พบวา่แต่ละสายพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีความยาวเฉล่ียระหว่าง  55 - 67 
เซนติเมตร ด้านคุณภาพผลผลิตพบว่า ความยาวของผลแต่ละสายพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมี
ความยาวเฉล่ียระหว่าง 13.60 -14.10 เซนติเมตร  ด้านความกวา้งของผลพบว่า สายพนัธ์ุ KH#1 และ 
KH#2   มีความกวา้ง 25.60 และ 24.74 เซนติเมตร ตามล าดบั แตกต่างกนัทางสถิติสายพนัธ์ุ CM#1 และ
สายพนัธ์ุ MS#1 ท่ีมีความกวา้งผลเฉล่ีย 21.80 และ 20.70  เซนติเมตร ด้านน ้ าหนักต่อผล พบว่า สาย



พนัธ์ุ KH#2  ให้น ้ าหนกัเฉล่ียสูงสุด 255 กรัม รองลงมาคือสายพนัธ์ุ CM#1 สายพนัธ์ุ KH#1 ให้น ้ าหนกั
เฉล่ีย 225 และ 216 กรัม       ส่วนสายพนัธ์ุ MS#1 ใหน้ ้ าหนกัต่อผลนอ้ยสุด 192 กรัม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ดา้นการตา้นทานโรคและแมลง พบว่าทุกสายพนัธ์ุมีระดบัความตา้นทานต่อโรค
และแมลง 95 % ในช่วงอายุ 6 เดือน ด้านผลผลิต พบว่า สายพนัธ์ุชาโยเตทุ้กสายพนัธ์ุให้ผลผลิตท่ีไม่
แตกต่างกันทางสถิติ  โดยสายพนัธ์ุ KH#2 ให้ผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 13 ,823 กิโลกรัมต่อไร่ สายพนัธ์ุ 
CM#1 ให้ผลผลิตเฉล่ีย 12,713 กิโลกรัมต่อไร่ สายพนัธ์ุ KH#1      ให้ผลผลิตเฉล่ีย 12,496 กิโลกรัมต่อ
ไร่ และสายพนัธ์ุ MS#1 ให้ผลผลิตเฉล่ียต ่าสุด 11,818 กิโลกรัมต่อไร่  จากการทดลองพบว่าสายพนัธ์ุ 
KH#2 และสายพนัธ์ุ CM#1 เหมาะท่ีจะแนะน าเกษตรกรปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
6.ค าน า 

 ชาโยเต ้  (Chayote)  ฟักแมว้ หรือมะเขือเครือ   มีช่ือทางวทิยาศาสตร์วา่ Sechium edule  (Jacq.) 
Swartz  เป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง   ประกอบด้วย  แคลเซ่ียม  วิตามินซี  และฟอสฟอรัส  
สามารถบริโภคไดท้ั้งยอดและผล  ปลูกง่าย มีปลูกมากพื้นท่ีสูงในเขตตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง 
ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการสูงผลผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะสิงคโ์ปร  ฮ่องกง ส่วนใหญ่นิยมรับประทานยอดชาโยเต ้ และน ามาประกอบอาหาร อาทิเช่น 
ใชผ้ดัน ้ ามนั แกงส้ม แกงเลียง ย  า ลวกจ้ิมน ้ าพริก  ผลและเมล็ดประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีส าคญัหลาย
ชนิด  และวิตามินซี  ใบและผล  ใชด้องยา มีคุณสมบติัช่วยขบัปัสสาวะ  บ ารุงหวัใจและหลอดเลือด  แก้
อกัเสบและน ้ าตม้ใบและผล  ใช้ในการรักษาอาการเส้นเลือดแข็งตวั  ความดนัโลหิตสูง  และสบายน่ิว
ในไต  จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัตาก  เป็นแหล่งปลูกชาโยเตท่ี้ส าคญัของภาคเหนือตอนล่าง  คือ
ประมาณการผลผลิต  ปี  2552  ประมาณ  1  หม่ืนตนั  โดยเฉพาะอ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   เป็น
แหล่งผลิตชาโยเตท่ี้ส าคญัท่ีสุดในประเทศ  มีผลผลิตทั้งยอดอ่อนและผลอ่อนส่งจ าหน่ายตามแหล่ง
ต่างๆ  วนัละ  5  ตนั  กลายเป็นหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรบนเขาคอ้ไดเ้ป็น
อยา่งดี  แต่เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมโดยเฉพาะปัญหาท่ีส าคญัในการผลิตชาโยเต ้ คือ สาย
พนัธ์ุชาโยเตท่ี้มีในทอ้งท่ีส่วนใหญ่เป็นสายพนัธ์ุท่ีน าเขา้มาปลูกในประเทศไทยนานแลว้ และ เกษตรกร
นิยมเก็บสายพนัธ์ุเองโดยไม่มีการคดัเลือกสายพนัธ์ุ  ท าให้ผลผลิตต ่าคุณภาพไม่ดี  และมกัมีโรคติดมา
กบัหวัสายพนัธ์ุ ซ่ึงจากการรวบรวมและศึกษาสายพนัธ์ุชาโยเตท่ี้ปลูกบนท่ีสูงในเขตภาคเหนือพบวา่ชา
โยเตท่ี้มีลกัษณะรูปทรงของผล สีของผล ลกัษณะผิวของผล และการเจริญเติบโตของตน้แตกต่างกนั
หลายสายพนัธ์ุ ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงเห็นสมควรท าการทดลองเปรียบเทียบสายพนัธ์ุชาโยเต ้เพื่อหาสาย
สายพนัธ์ุท่ีดี  มีคุณภาพ  และตรงตามความตอ้งการของทอ้งตลาดเพื่อแนะน าเกษตรกรต่อไป 
7.อุปกรณ์และวธีิการ 
วสัดุอุปกรณ์ 

1) สายพนัธ์ุชาโยเต ้
2) อุปกรณ์ท าคา้ง  หลกัไมไ้ผ ่  ลวด   เชือก   



3) ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
4) ปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยอินทรีย ์
5)  สารเคมีท่ีป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 
6) อุปกรณ์วดัการเจริญเติบโต เคร่ืองชัง่   ตลบัเมตร 
7) อุปกรณ์เก็บผลผลิต ตะกร้าพลาสติก  กรรไกร  มีด   

วธีิการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ  RCB มี  4  ซ ้ า 4 กรรมวธีิ   วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้DMRT 
กรรมวธีิ : กรรมวธีิ  1  สายพนัธ์ุ KH#1   (ชาโยเต ้ชนิดผวิมีหนาม ผลสีเขียว จาก อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์) 

     กรรมวธีิ  2  สายพนัธ์ุ KH#2   (ชาโยเต ้ชนิดผวิเรียบ ผลสีเขียว จาก อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์) 
      กรรมวธีิ  3  สายพนัธ์ุ MS#1   (ชาโยเต ้ชนิดผวิเรียบ ผลสีเขียว จาก ดอยมูเซอ จ.ตาก) 
      กรรมวธีิ  4  สายพนัธ์ุ CM#1   (ชาโยเต ้ชนิดผวิเรียบ ผลสีเขียว จาก  จ.เชียงใหม่) 
 

วธีิปฏิบัติการทดลอง 
1) เลือกพื้นท่ีปลูกชาโยเต ้ เก็บตวัอยา่งดินวเิคราะห์ขอ้มูล พร้อมปรับสภาพดิน  
2) เตรียมสายพนัธ์ุชาโยเตต้ามกรรมวธีิ 
3) ปลูกชาโยเต ้ระยะปลูก 80 x 50 เซนติเมตร 
4) เตรียมคา้งชาโยเต ้และท าคา้งเม่ือชาโยเตมี้อาย ุ1 เดือน 
5) ท าการใหน้ ้าในฤดูแลง้ 2 วนั/คร้ัง 
6) ดูแลรักษาตามกรรมวธีิ 
7) เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตหลงัปลูก 4 เดือน 
8) ส ารวจโรคและแมลงทุกๆ 7 วนั 
 

8.ระยะเวลาด าเนินการ  
เร่ิมตน้  เดือนตุลาคม  2555  ส้ินสุด  เดือนกนัยายน  2556 
9.สถานทีด่ าเนินการ 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  ต าบลสะเดาะพง  อ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
10.ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 จากการทดลอง การเปรียบเทียบสายพนัธ์ุชาโยเตใ้นเขตภาคเหนือตอนล่างทั้ง 4 สายสายพนัธ์ุ
คือ สายพนัธ์ุ KH#1 สายพนัธ์ุ KH#2  สายพนัธ์ุ MS#1  และสายพนัธ์ุ CM#1 ผลการทดลองพบวา่ 
ในด้านการเจริญเติบโต   
 ความยาวเถา ชาโยเต้เม่ืออายุ  21 วนั  สายพันธ์ุ  CM#1 มีความยาวเถาเฉล่ียสูงสุด 18.60  
เซนติเมตร  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ กบัสายพนัธ์ุ KH#2   และสายพนัธ์ุ KH#1 ซ่ึงความยาวเถาเฉล่ีย 18.  



95 และ17.9 เซนติเมตร    ตามล าดบั  แต่แตกต่างกนัทางสถิติ กบัสายพนัธ์ุ MS#1 มีความยาวเถาเฉล่ีย
ต ่าสุด 14 เซนติเมตร  และเม่ือชาโยเต ้อายุ 45 วนั ความยาวเถา ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  โดยสาย
พนัธ์ุ KH#2 มีความยาวเถา เฉล่ียสูงสุด 67.3 เซนติเมตร รองลงมาคือสายพนัธ์ุ CM#1, สายพนัธ์ุ KH#1 
และสายพนัธ์ุ MS#1 ซ่ึงมีความยาวเถาเฉล่ีย 62.3,  61.6 และ 55.5 เซนติเมตร ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 1) 
 ข้อมูลวนัออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์  สายพันธ์ุ KH#2 มีวนัออกดอกเร็วสุด 66 วนัหลังปลูก 
รองลงมาคือ สายพนัธ์ุ CM#1 และ MS#1 มีวนัออกดอกท่ี 69 และ 71 วนั ส่วนสายพนัธ์ุ KH#1 มีวนั
ออกดอกท่ียาวนานสุด 75 วนั  
 
ตารางท่ี 1  การเจริญเติบโต 
 

  การเจริญเติบโต 

สายพนัธ์ุ ความยาวเถาเฉล่ีย (ซ.ม.) 
วนัออกดอก 50 % 

  อาย ุ21 วนั อาย ุ45 วนั 

สายพนัธ์ุ KH#1 17.90ab 61.60 75 วนั 

สายพนัธ์ุ KH#2 18.39a 67.30 66 วนั 

สายพนัธ์ุ MS#1 14.00b 55.50 71 วนั 

สายพนัธ์ุ CM#1 18.60a 62.30 69 วนั 

C.V.% 20.34 15.37   
 
ด้านผลผลติและองค์ประกอบผลผลผลติ 
ขนาดความยาวผล 
 สายพนัธ์ุ KH#1 ท่ีระยะเก็บเก่ียวผลอ่อน มีความยาวผลเฉล่ียสูงสุด 14.10 เซนติเมตร  ไม่
แตกต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ CM#1  และสายพนัธ์ุ KH#2  มีความยาวผลเฉล่ีย 14.0 และ 13.90 
เซนติเมตร ตามล าดบั ส่วนสายพนัธ์ุ MS#1 ใหค้วามยาวผลเฉล่ียต ่าสุด 13.70 เซนติเมตร  (ดงัตารางท่ี 2) 
ขนาดเส้นรอบผล  
 สายพนัธ์ุ KH#2  ท่ีระยะเก็บเก่ียวผลอ่อน มีความยาวเส้นรอบผลเฉล่ียสูงสุด 25.60 เซนติเมตร  
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ KH#1  ซ่ึงมีความยาวเส้นรอบผลเฉล่ีย 24.70 เซนติเมตร  แตกต่าง
กนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ CM#1   มีความยาวเส้นรอบผลเฉล่ีย 21.80 เซนติเมตร  แต่ไม่แตกต่างกบัสาย
พนัธ์ุ MS#1 ใหค้วามยาวผลเฉล่ียต ่าสุด 20.70  เซนติเมตร  (ดงัตารางท่ี 2) 
น า้หนักผลอ่อน 



 พบวา่สายพนัธ์ุ KH#2  มีน ้าหนกัผลอ่อนเฉล่ียสูงสุด 255 กรัม  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสาย
พนัธ์ุ CM#1  และ KH#1  มีน ้าหนกัผลอ่อนเฉล่ีย 225 กรัม  และ216 กรัม ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสาย
พนัธ์ุ MS#1  มีน ้าหนกัผลเฉล่ียต ่าสุด 192 กรัม  (ดงัตารางท่ี 2) 
น า้หนักผลแก่  
 พบวา่สายพนัธ์ุ KH#2  ท่ีระยะเก็บเก่ียวผลแก่เพื่อเป็นหวัสายพนัธ์ุ  มีน ้าหนกัผลเฉล่ียสูงสุด 417  
กรัม  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ KH#1   มีน ้าหนกัผลเฉล่ีย 380 กรัม  ส่วนสายพนัธ์ุ CM#1   มี
น ้าหนกัผลแก่เฉล่ีย 304 กรัม  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบัสายพนัธ์ุ MS#1 มีน ้าหนกัผลเฉล่ียต ่าสุด 270 
กรัม  (ดงัตารางท่ี 2) 
ผลผลติต่อไร่ 
 การใหผ้ลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยสายพนัธ์ุ KH#2 ใหผ้ลผลิตต่อไร่ เฉล่ียสูงสุด 13,823 
กิโลกรัม/ไร่ /ปี รองลงมาคือสายพนัธ์ุ CM#1 ใหผ้ลผลิตต่อไร่ เฉล่ีย 12,731 กิโลกรัม/ไร่ /ปี  และสาย
พนัธ์ุ KH#1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 12,498 กิโลกรัม/ไร่ /ปี  ส่วนสายพนัธ์ุ MS#1 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียต ่าสุดคือ 
11,818 กิโลกรัม/ไร่ /ปี 
 
 ตารางท่ี 2  ผลผลิตและองคป์ระกอบผลผลิต 

กรรมวธีิ 
ความยาวผล  เส้นรอบผล  น ้าหนกัผลอ่อน น ้าหนกัผลแก่ ผลผลิต 

(ซ.ม.) (ซ.ม.) เฉล่ีย (กรัม) เฉล่ีย (กรัม) กก./ไร่/ปี 
สายพนัธ์ุ KH#1 14.1 24.7a 216bc 380a 12,496 
สายพนัธ์ุ KH#2 13.9 25.6a 255a 417a 13,823 
สายพนัธ์ุ MS#1 13.7 20.7b 192c 270b 11,818 
สายพนัธ์ุ CM#1 14 21.8b 225ab 304b 12,731 
C.V.% 4.21 3.98 11.21 14.08 28.8 

   11.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 1.การใหผ้ลผลิตพบวา่สายพนัธ์ุ KH#2 ใหผ้ลผลิตต่อไร่ เฉล่ียสูงสุด 13,823 กิโลกรัม/ไร่ /ปี 
รองลงมาคือสายพนัธ์ุ CM#1 ให้ผลผลิตต่อไร่ เฉล่ีย 12,731 กิโลกรัม/ไร่ /ปี  และสายพนัธ์ุ KH#1 ให้
ผลผลิตเฉล่ีย 12,498 กิโลกรัม/ไร่ /ปี  ส่วนสายพนัธ์ุ MS#1 ให้ผลผลิตเฉล่ียต ่าสุดคือ 11,818 กิโลกรัม/
ไร่ /ปี   
 2.การคดัหัวสายพนัธ์ุท่ีมาจากแหล่งท่ีไม่มีการะบาดของโรคเป็นการลดการระบาดของโรค
ไวรัสในแปลงปลูก 
 3. การจดัการดูแลความสะอาดของแปลงและตดัแต่งก่ิงมีแนวโนม้ลดเปอร์เซ็นตก์ารเกิด  
โรคใบด่าง 
 4. โรคใบด่างท่ีเขา้ท าลายชาโยเตจ้ะแสดงอาการหลงัปลูก 8 - 10 เดือน 



12. การน าไปใช้ประโยชน์  
 เกษตรกรสามารถใชส้ายพนัธ์ุชาโยเตจ้าก อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ชนิด ผิวเรียบ ผลสี
เขียวเป็นสายพนัธ์ุปลูกท่ีใชใ้นเขตภาคเหนือตอนล่างได ้
13.เอกสารอ้างองิ 
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