
แบบรายงานเร่ืองเต็ม ผลการวจัิยทีส้ิ่นสุด ปีงบประมาณ 2556  
1. แผนงานวจัิย การวจิยัและพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีอยา่งมีคุณภาพในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 
2. โครงการวจัิย โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตชาโยเตอ้ยา่งมีคุณภาพ 
กจิกรรมที ่2 วจิยัและพฒันาเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้
กจิกรรมย่อย 2.1 ศึกษารูปแบบคา้งเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) 2.1 ศึกษารูปแบบคา้งเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้
    ช่ือการทดลอง (ภาษาองักฤษ) Study on Staking  Types to Increase  Yield  and  Quality of  Chayote 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าโครงการวจัิย :  นายก าพล  เมืองโคมพสั    ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 

หวัหนา้การทดลอง  :  นายก าพล  เมืองโคมพสั              ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์       
ผูร่้วมงาน            :  นางจิตอาภา  ชมเชย                    ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 
ผูร่้วมงาน            :  นางธญัพร  งามงอน               ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 
ผูร่้วมงาน            :  นางสาวมนสัภร  ฉ่ิงวงัตะกอ  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 
ผูร่้วมงาน            :  นางเยาวภา  เตา้ชยัภูมิ                  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ 

5.บทคัดย่อ 

ชาโยเต ้(Chayote) เป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง บริโภคไดท้ั้งยอดและผล ปลูกง่าย  มีปลูกมาก

บนพื้นท่ีสูงในเขตตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการสูงแต่ผลผลิตยงัไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของตลาด ชาโยเต้เป็นพืชท่ีมีลักษณะเป็นเถาจึงต้องอาศยัค้างในการยึดเกาะเพื่อการ

เจริญเติบโต  ซ่ึงรูปแบบคา้งท่ีเกษตรกรใช้มีอยู่หลายลกัษณะดว้ยกนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษารูปแบบคา้ง

เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเตเ้พื่อให้ไดรู้ปแบบคา้งท่ีเหมาะสม สามารถลดตน้ทุนการผลิต

และเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของตลาด และเป็นท่ียอมรับของเกษตรกรผูป้ลูกชาโยเตใ้น

พื้นท่ี    ด าเนินการทดลองท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 – 2556   วาง

แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ ้ า 5  กรรมวิธี  คือ กรรมวิธีท่ี  1   ท าค้างรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้สูง   1  เมตร 

กรรมวิธีท่ี  2   ท าคา้งรูปสามเหล่ียมหน้าจัว่สูง   1  เมตร กรรมวิธีท่ี  3   ท าคา้งรูปตวัยูหัวกลบัสูง   1  เมตร 

กรรมวิธีท่ี  4   ท าคา้งรูปตวัทีสูง  1 เมตร  และกรรมวิธีท่ี  5   ไม่ท าคา้ง  (Check) จากผลการทดลองพบว่า  

ดา้นการเจริญเติบโตไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  ดา้นผลผลิต พบวา่   คา้งรูปตวัยูหวักลบัให้ผลผลิตต่อปี

เฉล่ียสูงสุด 10,054.45 กก./ไร่   ไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบั คา้งรูปตวัที ให้น ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 9,520.00 

กก./ไร่/ปี  และ คา้งรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้น ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 9,061.76 กก./ไร่/ปี แต่แตกต่างกนัทางสถิติกบั



คา้งรูปสามเหล่ียม น ้าหนกัผลผลิตเฉล่ีย 7,840.00 กก./ไร่/ปี และไม่ท าคา้ง (Check) น ้าหนกัผลผลิตเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุดคือ 7,006.91 กก./ไร่/ปี  ในการลดตน้ทุนการผลผลิตพบวา่  คา้งรูปยหูวักลบัมีตน้ทุนการท าคา้งต ่าท่ีสุด

คือ 21,100 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ คา้งรูปตวัที  22,700  บาทต่อไร่ และคา้งรูปส่ีเหล่ียมและมีตน้ทุน 25,100  

บาทต่อไร่  ดงันั้นการท าคา้งชาโยเตแ้บบรูปตวัยหูวักลบัเป็นวธีิท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการปลูกชาโยเต ้ ใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง 

6.ค าน า  

 ชาโยเต ้  (Chayote)  ฟักแมว้   เป็นพืชผกัท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูง   ประกอบดว้ย  แคลเซ่ียม  วติามิซี  
และฟอสฟอรัส  สามารถบริโภคไดท้ั้งยอดและผล  ปลูกง่าย ปัจจุบนัตลาดมีความตอ้งการสูงผลผลิตยงัไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้ งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงค์โปร ฮ่องกง ส่วนใหญ่นิยม
รับประทานยอดชาโยเต้  และน ามาประกอบอาหาร อาทิเช่น ใช้ผดัน ้ ามนั แกงส้ม แกงเลียง ย  า ลวกจ้ิม
น ้ าพริก  ผลและเมล็ดประกอบดว้ยกรดอะมิโนท่ีส าคญัหลายชนิด  และวิตามินซี  ใบและผล  ใช้ดองยา มี
คุณสมบติัช่วยขบัปัสสาวะ  บ ารุงหัวใจและหลอดเลือด  แกอ้กัเสบและน ้ าตม้ใบและผล  ใช้ในการรักษา
อาการเส้นเลือดแข็งตวั  ความดนัโลหิตสูง  และสลายน่ิวในไต  จงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัตาก  เป็น
แหล่งปลูกชาโยเตท่ี้ส าคญัของภาคเหนือตอนล่าง  คือประมาณการผลผลิตปี  2552  ประมาณ  1  หม่ืนตนั  
โดยเฉพาะอ าเภอเขาคอ้  จงัหวดัเพชรบูรณ์   เป็นแหล่งผลิตชาโยเตท่ี้ส าคญัท่ีสุดในประเทศ  มีผลผลิตทั้งยอด
อ่อนและผลอ่อนส่งจ าหน่ายตามแหล่งต่างๆ  วนัละ  5  ตนั  กลายเป็นหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่
พี่นอ้งเกษตรบนเขาคอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี  แต่เน่ืองจากยงัขาดเทคโนโลยีในการผลิตชาโยเต ้ รูปแบบคา้งก็เป็นอีก
ปัญหาหน่ึงท่ีส าคญัในการปลูกชาโยเต ้ เน่ืองจากตน้ทุนการผลิตชาโยเตสู้งนอกจากเร่ืองพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกแลว้
ส่วนหน่ึงจะเป็นค่าอุปกรณ์การท าคา้ง  ดงันั้นถา้สามารถหารูปแบบคา้งท่ีเหมาะสมจะสามารถช่วยลดตน้ทุน
และเพิ่มคุณภาพของผลผลิตของชาโยเตไ้ด ้ สามารถแนะน าเกษตรกรต่อไป 

7.อุปกรณ์และวธีิการ  
 วสัดุอุปกรณ์  

1. พนัธ์ุชาโยเต ้  
2. อุปกรณ์ท าคา้ง  หลกัไมไ้ผ ่  ลวด   เชือก   
3. สารเคมีก าจดัศตัรูพืชและเคร่ืองมือพน่สารก าจดัศตัรูพืช 
4. ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก 
5. อุปกรณ์วดัการเจริญเติบโต  ตาชัง่   ตลบัเมตร  
6. อุปกรณ์เก็บผลผลิต กรรไกร  มีด   
 
 



 วธีิการทดลอง      
วางแผนการทดลองแบบ  RCB   มี  4  ซ ้ า  5  กรรมวิธี   พื้นท่ีแปลงทดลองขนาด  1 ไร่  ปลูก

ระยะห่างระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ระหว่างตน้ 50 เซนติเมตร ขนาดแปลงกวา้ง 4  เมตร  ยาว  5   เมตร  
ปลูก  4  แถวต่อ  1  แปลงยอ่ย  เก็บขอ้มูล  2   แถวในโดยท าคา้งหลงัปลูก  1  เดือน  ตามกรรมวธีิดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี  1   ท าคา้งรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  สูง   1  เมตร 
กรรมวธีิท่ี  2   ท าคา้งรูปสามเหล่ียมหนา้จัว่   สูง   1  เมตร 
กรรมวธีิท่ี  3   ท าคา้งรูปตวัยหูวักลบั  สูง   1  เมตร 
กรรมวธีิท่ี  4   ท าคา้งรูปตวัที  สูง   1  เมตร 
กรรมวธีิท่ี  5   ไม่ท าคา้ง  (Check) 

วธีิปฏิบัติการทดลอง   
1. เลือกพื้นท่ีปลูกชาโยเต ้  เก็บตวัอยา่งดินวเิคราะห์ขอ้มูล  พร้อมปรับสภาพดิน  
2. เตรียมพนัธ์ุชาโยเตผ้ลสีเขียว 
3. ปลูกชาโยเต ้ระยะปลูก 50 X 80 เซนติเมตร 
4. เตรียมคา้งชาโยเตต้ามกรรมวธีิ และท าคา้งเม่ือชาโยเตมี้อาย ุ 1  เดือน 
5. ท าการใหน้ ้าอาทิตยล์ะ 2  คร้ัง 
7. ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร  15-15-15  อตัรา  30  กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอกอตัรา  2000  กิโลกรัมต่อไร่รอง 
     พื้นก่อนปลูก   
8. หลงัปลูก  2  เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร  16-8-8  อตัรา  30  กิโลกรัมต่อไร่จากนั้นใส่ทุกๆ 2  เดือนในอตัรา    

20  กิโลกรัมต่อไร่ 
9. เร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตหลงัปลูก 3  เดือนและบนัทึกปริมาณผลผลิตโดยเก็บเก่ียว  4  วนัต่อคร้ัง วดั

ความยาวจากยอดประมาณ 30 เซนติเมตร 
การบันทกึข้อมูล   
1. วนัปฏิบติัการดูแลรักษาต่างๆ     
2. การเขา้ท าลายของโรคและแมลง 
3. การเจริญเติบโต  ระยะขอ้ จ านวนขอ้  ความยาวยอด จ านวนเถา 
4. การใหผ้ลผลิต   และคุณภาพผลผลิต  (จ  านวนยอดและน ้าหนกัยอดท่ีเก็บเก่ียวแต่ละคร้ัง) 
5.วเิคราะห์สารพิษตกคา้ง 
6.วเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ตน้ทุน ราคาผลผลิต รายไดแ้ละ ผลตอบแทน 
- เปรียบเทียบและวเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  อตัราส่วนของรายไดต่้อการลงทุน 
(Benefit  Cost  Ratio (BCR)) 
BCR < 1  เป็นกิจกรรมท่ีขาดทุนไม่ควรด าเนินการ 
BCR  = 1  เป็นกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงในการผลิตไม่ควรด าเนินการ 



BCR  > 1  เป็นกิจกรรมท่ีมีก าไรสามารถท าการผลิตได ้
8.ระยะเวลาด าเนินการ 
เร่ิมตน้ เดือนตุลาคม  2555  ส้ินสุด   เดือนกนัยายน  2556 
9.สถานทีด่ าเนินการทดลอง 

ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์ ต.สะเดาะพง  อ.เขาคอ้  จ.เพชรบูรณ์ 
10.ผลการทดลองและวจิารณ์ 
  จากการศึกษารูปแบบคา้งเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้วางแผนการทดลองแบบ 
RCB  5 กรรมวธีิ 4 ซ ้ า ไดแ้ก่  คา้งรูปส่ีเหล่ียม, คา้งรูปสามเหล่ียม,คา้งรูปตวัยูหวักลบั,คา้งรูปตวัที,และไม่ท า
คา้ง (Check)  ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 
  1. ด้านการเจริญเติบโต  
 1.1 ดา้นความยาวขอ้ พบว่าคา้งรูปตวัยูมีค่าความยาวขอ้เฉล่ียสูงสุด 9.3 เซนติเมตร  ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติกับค้างรูปสามเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 8.2 เซนติเมตร ไม่ท าค้าง(Check)มีค่าเฉล่ีย 7.6 เซนติเมตร แต่
แตกต่างทางสถิติกับค้างรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 6.4 เซนติเมตร และค้างรูปตัวทีมีค่าเฉล่ีย 6.3 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1) 

1.2 ดา้นจ านวนขอ้ พบวา่คา้งรูปตวัยูมีจ  านวนขอ้ต่อเถาเฉล่ียสูงสุด 9.1 ขอ้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ
กบัคา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 8.1 ขอ้ คา้งรูปสามเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 7.8 เซนติเมตร แต่ต่างทางสถิติกบัคา้งรูปตวัทีมี
ค่าเฉล่ีย 7.3 ขอ้ และไม่ท าคา้ง(Check) มีค่าเฉล่ีย 7.4  ขอ้ (ตารางท่ี 1)   

1.3 ดา้นจ านวนเถาต่อตน้ พบวา่คา้งรูปสามเหล่ียมมีจ านวนเถาต่อตน้เฉล่ียสูงสุด 3.3 เถา ไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติกบัคา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 2.7 เถา และคา้งรูปตวัยูมีค่าเฉล่ีย 2.7 เถา  แต่แตกต่างทางสถิติกบัคา้ง
รูปตวัทีมีค่าเฉล่ีย 2.5 เถา  และไม่ท าคา้ง(Check) มีค่าเฉล่ีย 2.3 เถา    (ตารางท่ี 1)  

1.4 ดา้นความยาวเถา พบว่าคา้งรูปตวัยูมีความยาวเถาเฉล่ียสูงสุด 72.90 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติกบัคา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 65.15 เซนติเมตร แต่แตกต่างกนัทางสถิติกบัไม่ท าคา้ง(Check)มีค่าเฉล่ีย 
56.30 เซนติเมตร คา้งรูปสามเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย 56.10 เซนติเมตร และคา้งรูปตวัทีมีค่าเฉล่ีย 46.35 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 1)  

2.ด้านผลผลติ 
2.1 น ้ าหนกัผลผลิตต่อคร้ังต่อไร่ พบว่าพบวา่คา้งรูปตวัยูมีน ้ าหนกัเฉล่ียสูงสุด 287.27 กิโลกรัม ไม่

แตกต่างกนัทางสถิติกบัคา้งรูปตวัทีมีค่าเฉล่ีย 272.00 กิโลกรัม คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย  258.90 กิโลกรัม  แต่
แตกต่างกันทางสถิติกับค้างรูปตัวทีมีค่าเฉล่ีย 224.00 กิโลกรัม และไม่ท าค้าง (Check) มีค่าเฉล่ีย  200.19  
กิโลกรัม(ตารางท่ี 2) 

2.2 น ้ าหนักผลผลิตเต่อไร่ต่อปี  พบว่าคา้งรูปตวัยูมีน ้ าหนักเฉล่ียสูงสุด  10,054.4  กิโลกรัม  ไม่
แตกต่างกนัทางสถิติกบัคา้งรูปตวัทีมีค่าเฉล่ีย 9,520.0 กิโลกรัม คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่าเฉล่ีย  9,061.7 กิโลกรัม  



แต่แตกต่างกนัทางสถิติกบัคา้งรูปตวัทีมีค่าเฉล่ีย 7,840.0 กิโลกรัมและไม่ท าคา้ง(Check) มีค่าเฉล่ีย  7,006.9 
กิโลกรัม (ตารางท่ี 2) 

2.3 ต้นทุนต่อไร่ พบว่าค้างรูปส่ีเหลียมและคา้งรูปสามเหล่ียมมีต้นทุนสูงสุด  25,700  บาท/ไร่  
รองลงมาคา้งรูปตวัทีมีตน้ทุน 25,700 บาท/ไร่  คา้งรูปตวัยมีูตน้ทุน   23,100  บาท/ไร่  และไม่ท าคา้งมีตน้ทุนต ่า
ท่ีสุด  19,900 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 3) 

2.4 รายไดต่้อไร่ พบว่าคา้งรูปตวัยูมีรายได/้ไร่สูงสุด 100,054  บาท/ไร่  รองลงมาคือคา้งรูปตวัทีมี
รายได ้95,200 บาท/ไร่  คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีรายได ้90,617  บาท/ไร่ คา้งรูปสามเหล่ียมมีรายได ้78,400  บาท/ไร่  
และไม่ท าคา้งมีรายไดต้  ่าสุด  70,069 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 2) 

2.5 รายไดสุ้ทธิต่อไร่  พบวา่คา้งรูปตวัยูมีรายไดสุ้ทธิ/ไร่สูงสุด 76,954  บาท/ไร่  รองลงมาคือคา้งรูป
ตวัทีมีรายไดสุ้ทธิ 69,500 บาท/ไร่  คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีรายไดสุ้ทธิ 63,517 บาท/ไร่ คา้งรูปสามเหล่ียมมีรายไดสุ้ทธิ 
51,300  บาท/ไร่  และไม่ท าคา้งมีรายไดสุ้ทธิต ่าสุด  50,169 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 3) 

2.5 ค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (BCR) พบวา่พบวา่คา้งรูปตวัยูมีค่า BCR สูงสุด 3.3 รองลงมาคือ
คา้งรูปตวัทีมีค่า BCR  2.7 ไม่ท าคา้งมีค่า BCR 2.5 คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีค่า BCR  2.3  คา้งรูปสามเหล่ียมมีค่า BCR 
ต ่าสุด 1.89 (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตชาโยเต้อายุ 1 เดือน 

รูปแบบคา้ง 
ความยาวขอ้ 

(ซม.) 
จ านวนขอ้ จ านวนเถา 

ความยาวเถา 
(ซม.) 

คา้งรูปส่ีเหล่ียม 6.4bc 8.1ab 5.5c 65.1a 
คา้งรูปสามเหล่ียม 8.2ab 7.8ab 6.5a 56.1bc 
คา้งรูปตวัย ู 9.3a 9.1a 3.9d 72.9a 
คา้งรูปตวัที 6.3c 7.3b 6.0b 46.3c 
ไม่ท าคา้ง(Check) 7.6abc 7.4b 5.3c 56.3bc 

C.V % 13.07 17.7 3.9 21.52 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ผลผลติและคุณภาพของชาโยเต้ 

กรรมวธีิ 
น ้าหนกัผลผลิต/ น ้าหนกัผลผลิต 

กก./คร้ัง/ไร่                   กก./ไร่/ปี 

คา้งรูปส่ีเหล่ียม 258.90ab 9,061.7ab 

คา้งรูปสามเหล่ียม 224.00bc 7,840.0bc 

คา้งรูปตวัยู 287.27a 10,054.4a 

คา้งรูปตวัที 272.00a 9,520.0a 

ไม่ท าคา้ง(Check) 200.19c 7,006.9c 

C.V % 13.98 14.04 
 

ตารางที ่3  ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ    

กรรมวธีิ 
ตน้ทุน รายได ้ รายไดสุ้ทธิ 

ค่า BCR 
บาท/ไร่ บาท/ไร่ บาท/ไร่ 

คา้งรูปส่ีเหล่ียม 27,100 90,617 63,517 2.3 

คา้งรูปสามเหล่ียม 27,100 78,400 51,300 1.89 

คา้งรูปตวัยู 23,100 100,054 76,954 3.3 

คา้งรูปตวัที 25,700 95,200 69,500 2.7 

ไม่ท าคา้ง(Check) 19,900 70,069 50,169 3 
 

11.สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษารูปแบบคา้งเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของยอดชาโยเต ้ จ  านวน 5 กรรมวิธี  ปลูก
ทดลองท่ีศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรท่ีสูงเพชรบูรณ์  พบวา่ การปลูกชาโยเตโ้ดยใชรู้ปแบบคา้งแบบต่างๆ 
ให้ผลการทดลองต่างกนัดงัน้ี  คา้งรูปส่ีเหล่ียมมีการเจริญเติบโต น ้ าหนักผลผลิตโดยเฉล่ียและรายไดสุ้ทธิ
ปานกลาง  มีตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุด แต่มีความแข็งแรงคงทนของคา้งสูงท่ีสุด  รวมถึงการท าคา้งจะสะดวก
และง่ายกวา่คา้งรูปแบบอ่ืนๆร  คา้งรูปสามเหล่ียมมีการเจริญเติบโตดี มีน ้ าหนกัผลผลิตปานกลาง มีตน้ทุน
การผลผลิตและความแขง็แรงคงทนของคา้งสูงเท่ากนักบัคา้งรูปส่ีเหล่ียมการท าคา้งสะดวกและไม่ยุง่ยากมาก
นกั รายไดสุ้ทธิปานกลาง  คา้งรูปตวัยหูวักลบัมีการเจริญเติบโตและน ้ าหนกัผลผลิตสูงท่ีสุด ตน้ทุนการผลิต



ปานกลาง มีรายไดสุ้ทธิสูงท่ีสุด แต่ความแขง็แรงคงทนของคา้งจะต ่า วธีิการท าคา้งจะยุง่ยากกวา่คา้งรูปแบบ
อ่ืน คา้งรูปตวัทีมีการเจริญเติบโตปานกลาง น ้ าหนกัผลผลิตดี ตน้ทุนการผลิตสูง รายไดสุ้ทธิค่อนขา้งสูง แต่
ความแขง็แรงคงทนของคา้งค่อนขา้งต ่าและวธีิการท าค่อนขา้งยุง่ยาก ส่วนการไม่ท าคา้งการเจริญเติบโตปาน
กลาง  น ้ าหนกัผลผลิตต ่า  ตน้ทุนการผลผลิตน้อย รายไดสุ้ทธิต ่ากวา่การท าคา้ง การเก็บเก่ียวผลผลิตจะยาก
กวา่การท าคา้งรูปแบต่างๆฉะนั้นคา้งรูปตวัยูหัวกลบัเหมาะสมส าหรับการปลูกชาโยเตเ้น่ืองจากให้น ้ าหนกั
ผลผลิตและรายไดต้อบแทนสูงท่ีสุดและมีตน้ทุนการผลิตต ่าสุดเหมาะสมท่ีจะแนะน าเกษตรกรต่อไป 
12.การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

มีแนวทางท่ีเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกรผูป้ลูกชาโยเต ้ในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์และจงัหวดัตากมี
แนวโน้มว่าจะสามารถน ารูปแบบคา้งแบบต่างๆไปใช้ในการปลูกชาโยเต้ได้ แต่ควรเลือกรูปแบบคา้งท่ี
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีแปลงความสามารถในการลงทุนของเกษตรกรและความสะดวกในการปฏิบติังาน
ในแปลงของเกษตรกรดว้ย 
13.เอกสารอ้างองิ 
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