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บทคัดย่อ 

การปักช ากิ่งชาโยเต้เพ่ือการขยายพันธุ์ กิ่งที่เลือกปักช าคววรเปนนกิ่งอออน จากสอวนยอดที่มีบบติด มีข้อ
ประมาณ 3-4 ข้อ วัสดุช าที่เหมาะสมส าหรับการปักช าบนโรงเรือนพลาสติก ควือ ทรายละเอียดผสมแกลบด า
อัตราสอวน 1:1 มีเปอร์เซ็นต์การรอดตาย 54-71 เปอร์เซ็นต์ และการปักช าบนโรงเรือนที่มุงหลังควาด้วยตาขอาย
พรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ บช้วัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตายสูงสุด 75-82 เปอร์เซ็นต์ การปักช าสามารถ
ช าได้ทั้งบนโรงเรือนพลาสติกควลุมคววามชื้น และโรงเรือนหลังควาพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ การรอดตายของกิ่งช า 
มีคววามสัมพันธ์กับชอวงเดือนหรือฤดูกาลที่ปักช า สภาพอากาศ อุณหภูมิ คววามชื้นสัมพัทธ์ บนชอวงฤดูฝนการรอด
ตายของก่ิงจะสูงกวอาฤดูแล้ง ซึ่งอุณหภูมิสูงและคววามชื้นต่ ากวอา  
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ABSTRACT 
 

Study on Chayote Vine Cutting 
 

Jitarpa Chichuban1  Kestarin Faiupara1  Thunyaporn Ngamngon1  
 

Yoawapa Toachiyaphum1  Laddawan Insung2 
 

 Chayote cutting is better from 30-50 centimeters on the top of shoot in sand mixed 
with black rice husk ratio of 1:1 materials, the percentage of survival was between 54-71 
percent in greenhouses topped with netting 80 percent shading black. Shoot put in black 
rice husk had the highest survival rate from 75-82 percent. The percentage of survival is 
depending on the month or by season, due to weather conditions, temperature, humidity, 
rainy season. Cuttings can be preserved in greenhouses moisture and 80 percent shading 
black. 
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ค าน า  

วิธีการขยายพนัธุช์าโยเต้จากผลแกอเปนนที่นิยมของเกษตรกรมากกวอาการตัดช ารากที่ไมอสะดวกและได้

ปริมาณน้อยกวอา แตอสอวนมากขยายพันธุ์โดยการบช้ผลแกอที่มีหนึ่งหนอองอกออกมา ไมอเอ้ืออ านวยตออการผลิตชา

โยเต้แบบการคว้า เพราะต้องบช้ระยะเวลาปลูกนานกวอาสี่เดือนถึงจะได้ผลแกอหนึ่งผลหนึ่งต้น  และอาจเกิดคววาม

แปรปรวนด้านพันธุกรรมที่ไมออาจรักษาต้นพันธุ์เดิมบห้ควงอยูอได้ รวมไปถึงท าบห้เกิดคววามยุองยากบนการปลูกของ

เกษตรกร การตัดช าวอาเปนนการขยายพันธุ์ที่ดีที่สามารถควงไว้ซึ่งพันธุกรรมเดิมและได้ปริมาณมากเหมาะส าหรับ

ปลูกเปนนการคว้า ต้นบหมอที่ได้มีลักษณะเหมือนต้นแมอ จากการทดลองศึกษาการขยายพันธุ์ชาโยเต้โดยการตัดช า

กิ่ง ศึกษาถึงสอวนตอาง ๆ ของกิ่งที่น ามาช าและระยะเวลาที่เหมาะสมบนการตัดช า ระหวอางเดือนสิงหาควมถึงเดือน

ธันวาควม 1993 ที่ Institute of Agriculture and Animal Science, Rampur, Chintwan, Napal, กิ่งช า 2 

สอวนควือกิ่งแกอตัดจากโควนต้น และกิ่งอออนที่วัดจากยอด 50 เซนติเมตร ปักช า 4 ชอวงเวลาควือ 19 สิงหาควม, 1 

ตุลาควม, 8 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาควม วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า น ากิ่งช าจุอมด้วย Biltox-

50@2g/liter กออนช าบนวัสดุช าพีทมอสบนโรงเรือนเพาะช า ข้อหนึ่งช าบนวัสดุปลูก อีกสองข้ออยูอเหนือวัสดุปลูก 

ระยะหอางระหวอางกิ่งช า 10 เซนติเมตร ระยะหอางระหวอางแถว 15 เซนติเมตร ควลุมแปลงด้วยผ้ากระสอบเพ่ือ

ป้องกันแสงแดดและกันคววามชื้น จุอม butyric acid (IBA) 10 นาทีกออนช า 40 กิ่งตออกรรมวิธี จุอมลงดินลึก 3-5 

เซนติเมตร ควลุมด้วยผ้ากันแดด บันทึกเปอร์เซ็นต์คววามรอดและปริมาณรากที่งอก 10-40 วันหลังปลูก การตัด

ช ากิ่งอออนมีเปอร์เซ็นต์คววามรอดดีกวอากิ่งแกอ และตัดช ากิ่งที่ทีบบติดควรึ่งบบมีเปอร์เซ็นต์รอดดีกวอากิ่งไมอมีบบ  

เดือนที่เหมาะสมบนการปักช าควือเดือน พฤศจิกายน 63% อุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดอยูอระหวอาง 25 องศาเชน

เชียส to 31องศาเชนเชียส และ 16องศาเชนเชียส ถึง 21 องศาเชนเชียส, ตามล าดับ อุณหภูมิที่เหมาะสมอยูอ

ระหวอาง 20 องศาเชนเชียส ถึง 25 องศาเชนเชียส แตอสามารถเจริญเติบโตได้ระหวอาง 12 องศาเชนเชียส ถึง 

28 องศาเชนเชียส คววามชื้นสัมพัทธ์อยูอที่ 80-85% ชอวงวันสั้นเจริญเติบโตดี (Sharma et al., 2005) Coria 

และควณะ (2010) รายงานวอาวัสดุปลูกที่เหมาะสมส าหรับชาโยเต้ควือพีทมอส รอวมกับการบช้ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 3 

กรัมตออลิตร และ lombricompost (วัสดุเหลือบช้ เชอน ซังข้าวโพด ข้าว กาแฟ) รอวมกับการบช้ปุ๋ยสูตร 20-5-32 

(polyfeed) สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการเจริญของรากและหนออ ควือมีแสงพอเพียง อุณหภูมิ 24 -27 

องศาเซลเซียส จากข้อมูลเบื้องต้นน ามาสูอการทดลองนี้ เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ชาโยเต้บห้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

เพ่ือเปนนข้อมูลขยายผลสูอเกษตรกรตออไป 

 
 
 



วิธีด าเนินการ 
วัสดุอุปกรณ์ 
 พืชทดลองได้แกอ ชาโยเต้สายพันธุ์ CKK1 เลือกบช้เฉพาะเถาที่สมบูรณ์  วัสดุได้แกอ ปุ๋ยเควมี ปุ๋ยอินทรีย์ 

วัสดุควลุมแปลงควือบบหญ้าควาแห้ง วัสดุท าคว้าง เชอน ล าและแขนงไม้ไผอ เชือกมัดคว้าง อุปกรณ์ ได้แกอ จอบ เสียม 

เควรื่องวัดพิกัดแปลง ตลับเมตร เวอร์เนียควาร์ลิปเปอร์ ไม้สเกลวัดการเจริญเติบโต เควรื่องชั่งน้ าหนัก ตะกร้า มีด 

อุปกรณ์บันทึกภาพ และอุปกรณ์บนการบันทึกข้อมูล 

วิธีปฏิบัติการทดลอง    
1. วางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCB 2 ปัจจัย ควือ    
ปัจจัย A ได้แกอ วัสดุช า 3 วัสดุ  

 1. ทราย 

 2. แกลบด า 

 3. ทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 

 ปัจจัย B ได้แกอ ชนิดกิง่ 3 ชนิด 

 1. กิ่งอออน 

 2. กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ 

 3. กิ่งแกอ   

2. สถานที่ท าการวิจัย ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  ต าบล สะเดาะพง  อ าเภอ เขาค้วอ  จังหวัด เพชรบูรณ์  

3. ระยะเวลาด าเนินงาน เริ่มต้น  เดือนตุลาควม  2556 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2559 

4. วิธีการด าเนินการ   

 การด าเนินงานตามแผนการทดลอง เริ่มจากเตรียมกิ่งช า โดยน าผลแกอชาโยเต้สายพันธุ์ CKk1 

ปลูกบนแปลงพ้ืนที่ 0.5 ไรอ ขนาดแปลง 1x10 เมตร ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูก 2 แถวตออแปลง หลุม

ละ 1 ผล วางปลายผลเอียง 45 องศา ควลุมผลแกอด้วยฟางข้าวเพ่ือป้องกันแดดท าลายผิวผลกออนงอก ปักหลัก

ด้วยแขนงไม้ไผอบห้เถาเลื้อยขึ้นคว้างสูง 1 เมตร ปฏิบัติดูแลรักษา รดน้ าสม่ าเสมอ บสอปุ๋ยมูลวัวอัตรา 75 กิโลกรัม

ตออรออง ปุ๋ยเควมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กรัมตออต้น ผสมกับปุ๋ยยูเรียอัตรา 20 กรัมตออต้นตออเดือน เริ่มตัดกิ่ง

ช าเมื่อกิ่งมีอายุ 3 เดือน โดยการควัดเลือกกิ่งพันธุ์เลือกกิ่งชนิด กิ่งอออน กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ กิ่งแกอ ที่ไมอแสดงอาการ

ของโรควบบดอาง จ านวน 100 กิ่งตออกรรมวิธี ตัดสอวนโควนกิ่งอออน กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ กิ่งแกอ โดยตัดบต้ข้อหอาง 1 

เซนติเมตร เปนนรูปปากฉลามเอียงท ามุม 45 องศา แชอโควนกิ่งด้วยสารเรองราก butyric acid (IBA) 5 นาที น ากิ่ง

ขึ้นมาพักไว้ควลุมแปลงด้วยผ้ากระสอบเพ่ือป้องกันแสงแดดและกันคววามชื้น น ากิ่งช าบนวัสดุปลูกตามกรรมวิธี 

บนกระบะช าขนาด 1x2 เมตร โดยบห้ข้อหนึ่งด้านโควนกิ่งลงบนวัสดุปลูกลึก 3-5 เซนติเมตร อีกสองข้ออยูอเหนือ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAEahUKEwjam57QlKLHAhXGKJQKHeHEANs&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2Fkheruxngmuxthangchang%2Fbth-thi-2-wexr-neiy-khar-lip-pexr%2Fbth-thi-2-wexr-neiy-khar-lip-pexr&ei=QYLKVZr3DMbR0AThiYPYDQ&usg=AFQjCNGGtuueafX_bz559w0TuOCQjv4oQA&sig2=otmVZrTRKWyzZ-at_bQulQ&bvm=bv.99804247,d.dGo


วัสดุปลูก ระยะหอางระหวอางก่ิงช า 10 เซนติเมตร ระยะหอางระหวอางแถว 15 เซนติเมตร บันทึกเปอร์เซ็นต์คววาม

รอดและปริมาณรากงอกที่ 40 วันหลังปักช า  

บนปี 2557 แยกการปักช ากิ่งบนโรงเรือนออกเปนน 2 แบบ ควือปักช ากิ่งบนวัสดุที่ก าหนด ภายบต้โรงเรือน

หลังควาพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ และปักช ากิ่งบนโรงเรือนที่ควลุมด้วยพลาสติกป้องกันคววามชื้นที่อยูอภายบน

โรงเรือนหลังควาพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติดูแลรักษาตามกรรมวิธีบันทึกผล การแตกราก และเปอร์เซ็นต์

การรอดตายของก่ิงพันธุ์  

ปี 2558 ท าการทดลองเฉพาะบนโรงเรือนพลาสติกทีม่ีหลังควาควลุมด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ 

กรรมวิธีการทดลองแบบ 3x3 Factorial in RCB 2 ปัจจัย ควือ ปัจจัย A วัสดุช า ปัจจัย B ชนิดกิ่ง   

ปี 2559 จากข้อมูลการทดลองสองปีที่ผอานมาท าบห้สรุปได้วอากิ่งจากยอดอออนเหมาะส าหรับบนการปักช า

มากที่สุด จึงยกเลิกการน ากิ่งแกอและกิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอมาทดลอง บห้ควงเหลือเฉพาะกิ่งอออน กรรมวิธีการทดลองจึง

ปรับเปลี่ยนเปนนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า กรรมวิธีควือ วัสดุเพาะ 3 ชนิด ทราย แกลบด า และ

ทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 

3. ปฏิบัติดูแลรักษา กิ่งช าแตอละชนิดที่ช าบนกระบะเพาะแยกวัสดุช าแตอละชนิด ได้รับการปฏิบัติดูแลรักษา

อยอางสม่ าเสมอ โดยการบห้น้ าตามปกติทุกวันชอวงเช้า ก าจัดวัชพืชตามคววามจ าเปนนด้วยการถอนหรือบช้กรรไกร

ตัดโควนต้นหญ้า  

1. 4. บันทึกข้อมูล วันปฏิบัติการตอางๆ เปอร์เซ็นต์คววามรอดตาย ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา สรุปผลการทดลอง  

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการด าเนินการทดลอง ปีงบประมาณ 2557-2559 ได้ผลการทดลองดังรายละเอียด 

ปี 2557 
ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนเมษายน 2557 การทดลองบนโรงเรือน

พลาสติกท่ีมีหลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา  

กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 53 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย มีการรอด

ตาย 51 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทรายผสมแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 43 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 18 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 12 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 7 เปอร์เซ็นต ์



กิ่งแกอที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 8 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 2 เปอร์เซ็นต์ และปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตราการรอดตาย 

1 เปอร์เซ็นต์  

 การทดลองบนโรงเรือนที่มุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 กิ่งช ามีอัตราการรอดตายสูงสุด 64.11 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคืวอปักช าบนวัสดุแกลบ

ด า มีอัตราการรอดตาย 55 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีอัตราการรอดตาย 6 เปอร์เซ็นต์ 

 การปักช ากิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ บนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 9 เปอร์เซ็นต์ 

สอวนการปักช ากิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอบนแกลบด ามีอัตราการรอดตาย 8 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนวัสดุทราย มีอัตรา

การรอดตาย 2 เปอร์เซ็นต์ 

 การปักช ากิ่งแกอ บนวัสดุแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 4 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนทรายผสมแกลบด าอัตรา 

1:1 มีอัตราการรอดตาย 2 เปอร์เซ็นต์ และปักช ากิ่งแกอบนวัสดุช า ทราย มีอัตราการรอดตาย 0 เปอร์เซ็นต์    

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนกรกฎาควม 2557 พบวอา การทดลองบน

โรงเรือนพลาสติกที่มีหลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุแกลบด า มี

การรอดตายสูงสุด 64 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย มีการรอดตาย 62 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุ

ทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1  มีอัตราการรอดตาย 55 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 18 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 15 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 8 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งแกอท่ีปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 12 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 3 เปอร์เซ็นต์ และปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตราการรอดตาย 

3 เปอร์เซ็นต์  

 การทดลองบนโรงเรือนที่มุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 กิ่งช ามีอัตราการรอดตายสูงสุด 71 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาควือปักช าบนวัสดุแกลบด า 

มีอัตราการรอดตาย 58 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีอัตราการรอดตาย 8 เปอร์เซ็นต์ 

 การปักช ากิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ บนวัสดุแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 11 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งกึ่ง

อออนกึ่งแกอบนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 9 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนวัสดุทราย มี

อัตราการรอดตาย 3 เปอร์เซ็นต์ 



 การปักช ากิ่งแกอ บนวัสดุแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 5 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนทรายผสมแกลบด าอัตรา 

1:1 มีอัตราการรอดตาย 3 เปอร์เซ็นต์ และปักช ากิ่งแกอบนวัสดุช า ทราย มีอัตราการรอดตาย 1 เปอร์เซ็นต์

(ตารางท่ี 1)    

 

ตารางท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การรอดตายของท่อนพันธ์ชาโยเต้ ปี 2557 

วัสดุช า ชนิดกิ่ง 
ในโรงพลาสติก (%) ในโรงเรือน(%) 

เม.ย. ก.ค. เม.ย. ก.ค. 

ทราย กิ่งอออน 51 63 6 8 

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 7 8 2 3 

 กิ่งแกอ 1 3 0 1 

แกลบด า กิ่งอออน 43 64 55 58 

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 18 18 8 11 

  กิ่งแกอ  8  12  4  5  

ทราย+แกลบด า กิ่งอออน 53 55  64 71  

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 12 15 9 9 

 กิ่งแกอ 2 3 2 3 

ปี 2558      

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนมิถุนายน 2558 การทดลองบนโรงเรือน

พลาสติกที่มีหลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา  

กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตายสูงสุด 62 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบน

วัสดุแกลบด า มีการรอดตาย 29 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทราย มีอัตราการรอดตาย 18 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 29 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 16 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 7 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งแกอท่ีปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 13 เปอร์เซ็นต์ ปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตรา

การรอดตาย 4 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทรายผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 1 

เปอร์เซ็นต์  



ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนกรกฎาควม 2558 การทดลองบนโรงเรือนที่มี

หลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา  

กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตายสูงสุด 59 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบน

วัสดุแกลบด า มีการรอดตาย 33 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทราย มีอัตราการรอดตาย 21 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 17 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 13 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 6 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งแกอที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 7 เปอร์เซ็นต์ ปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตรา

การรอดตาย 7 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทรายผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 3 

เปอร์เซ็นต์  

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนสิงหาควม 2558 การทดลองบนโรงเรือนที่มี

หลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา  

กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตายสูงสุด 65 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบน

วัสดุทราย มีการรอดตาย 32 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 25 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 23 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 19 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 11 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งแกอท่ีปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 14 เปอร์เซ็นต์ ปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตรา

การรอดตาย 11 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทรายผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 5 

เปอร์เซ็นต์  

ข้อมูลเปอร์เซ็นต์การรอดตายของกิ่งช าชาโยเต้ บนเดือนกันยายน 2558 การทดลองบนโรงเรือนที่มี

หลังความุงด้วยตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ พบวอา  

กิ่งอออน ที่ปักช าบนวัสดุทรายผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตายสูงสุด 73 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบน

วัสดุแกลบด า มีการรอดตาย 27 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งอออนบนวัสดุทราย มีอัตราการรอดตาย 25 เปอร์เซ็นต ์

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ ที่ปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีการรอดตายสูงสุด 29 เปอร์เซ็นต์ ปักช าบนวัสดุทราย

ผสมแกลบด าอัตราสอวน 1:1 มีการรอดตาย 17 เปอร์เซ็นต์ การปักช ากิ่งกึ่งแกอกึ่งอออนบนทราย มีอัตราการรอด

ตาย 15 เปอร์เซ็นต ์



กิ่งแกอท่ีปักช าบนวัสดุช าแกลบด า มีอัตราการรอดตาย 10 เปอร์เซ็นต์ ปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทราย มีอัตรา

การรอดตาย 12 เปอร์เซ็นต์ สอวนการปักช ากิ่งแกอบนวัสดุทรายผสมแกลบด า อัตรา 1:1 มีอัตราการรอดตาย 6 

เปอร์เซ็นต์  

ตารางท่ี 2 แสดงเปอรเ์ซ็นต์การรอดตายเฉลี่ยของก่ิงช าชาโยเต้บนเดือน มิถุนายน-เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2558 

วัสดุช ำ ชนิดกิ่ง ในโรงเรือนพลำสตกิ(%) 

  มิ.ย. ก.คว. ส.คว. ก.ย. 

ทราย กิ่งอออน 18 21 32 25 

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 7 6 11 15 

 กิ่งแกอ 4 7 11 12 

แกลบด า กิ่งอออน 29 33 25 27 

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 23 17 23 29 

 กิ่งแกอ 13 7 14 10 

ทราย+แกลบด า กิ่งอออน 62 59 65 73 

 กิ่งกึ่งแกอกึ่งอออน 16 13 19 17 

 กิ่งแกอ 1 3 5 6 

ปี 2559 
วางแผนการทดลอง แบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า กรรมวิธีควือ ทราย แกลบด า และทรายผสมแกลบ

ด า อัตราสอวน 1:1 

เนื่องจากการด าเนินการทดลองที่ผอานมา ท าการทดลองแบบ Factorial in RCB 2 ปัจจัย ควือ ปัจจัย 

ปัจจัย A วัสดุช า a1 = ทราย, a2 = แกลบด า, a3 = ทรายผสมแกลบด า ปัจจัย B ชนิดกิ่ง b1 = กิ่งอออน, b2 = 

กิ่งกึ่งอออนกึ่งแกอ, b3 = กิ่งแกอ ผลปรากฏวอาปัจจัย B ชนิดกิ่งอออน มีอัตราการรอดตายบนวัสดุแกลบด า และทราย

ผสมแกลบด า 59- 80 เปอร์เซ็นต์ จากผลการทดลองดังกลอาว ได้น ามาปรับลดชนิดของกิ่งแกอ และกิ่งกึ่งอออนกึ่ง

แกอออกเพราะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายน้อย และได้ควัดเลือกชนิดกิ่งอออน ที่บห้ เปอร์เซ็นต์รอดตายสูงสุด น ามา

ทดลองกับวัสดุช าชนิดตอางๆ จึงได้วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 กรรมวิธี 7 ซ้ า โดยแยกการทดลองออกเปนน

รายเดือน ตั้งแตอเดือนมีนาควม –เดือนกันยายน 2559 

ด าเนินงานตามแผนการทดลอง เริ่มจากเตรียมกิ่งช า โดยน าผลแกอชาโยเต้สายพันธุ์ CKk1 ปลูกบน

แปลงพ้ืนที ่0.5 ไรอ ขนาดแปลง 1x10 เมตร ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว วางผลแกอบนหลุม ๆ ละ 

1 ผล โดยวางท้ายผลควรึ่งผลลงบนหลุมท ามุมเอียงกับพ้ืน 45 องศา ควลุมผลด้วยฟางข้าวเพ่ือป้องกันแสงแดด



ท าลายผิวผลและท าลายต้นอออน ท าคว้างไม้ไผอรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคววามสูง 1 เมตร ปักหลักข้างหลุมปลูก บห้เถา

เลื้อยขึ้นคว้างด้วยแขนงไผอ ปฏิบัติดูแลรักษารดน้ าสม่ าเสมอ บสอปุ๋ยมูลวัวอัตรา 75 กิโลกรัมตออรออง (12 ตัน/ไรอ 

หรือ 1.8 กก. /ต้น) บสอปุ๋ยหมักเติมอากาศอัตรา 2 กิโลกรัมตออต้นทุก 3 เดือน บสอปุ๋ยเควมีสูตร 15-15-15 อัตรา 

100 กรัม ผสมกับปุ๋ยยูเรียอัตรา 20 กรัมตออต้นตออเดือน บสอทุก 20 วัน ท าการเด็ดยอดชาโยเต้เมื่ออายุ 20 วัน

เพ่ือบห้แตกยอดบหมอ เลี้ยงยอด 3 ยอด เด็ดยอดทุกๆ 3 วัน เริ่มตัดกิ่งช าเมื่อมีอายุปลูก 3 เดือน โดยการ

ควัดเลือกยอดที่สมบูรณ์ ตัดบห้ได้คววามยาวจากยอด 20-30 เซนติเมตร หรือบห้ได้ 3-5 ข้อ น ามาตัดแตองบบด้าน

โควนออก ตัดเปนนปากฉลาดชิดบต้ข้อ จุอมด้วยสารเรองราก น้ าขึ้นมาวางไว้บห้พอหมาด แล้วช าบนกระบะเพาะที่มี

วัสดุช าชนิดตอาง ๆ บนโรงเรือนหลังควาพรางแสงด้วยตาขอายด า 80 เปอร์เซ็นต์(ภาพที่ 1) ปฏิบัติดูแลรักษา บห้น้ า

แบบพอนฝอยทุกวัน บันทึกข้อมูลเปอรเ์ซ็นต์การรอดตายหลังปักช า 30 วัน  

ท าการทดลองตามกรรมวิธี 7 ควรั้ง โดยท าการปักช ากิ่งชาโยเต้ทุกเดือน เริ่มตั้งแตอ เดือนมีนาควม ถึง

เดือนกันยายน 2559 บันทึกเปอร์เซ็นต์การรอดตายทุกเดือน ได้ผลการทดลองดังนี้ 

ควรั้งที่ 1 ปักช าชาโยเต้บนเดือนมีนาควม พบวอา วัสดุแกลบด ามีการรอดตายของกิ่งช าสูงสุดเมื่ออายุ 1 

เดือนเฉลี่ย 75.3 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติ กับการปักช ากิ่งบนทรายผสมแกลบด า

อัตราสอวน 1:1 ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 13.9 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 1.86 เปอร์เซ็นต์ 

(ตารางท่ี 3) 

ควรั้งที่ 2 ปักช าชาโยเต้บนเดือนเมษายน 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบด า

มีกิ่งช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 76.4 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน

ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 5.43 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 0 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

ควรั้งที่ 3 ปักช าชาโยเต้บนเดือนพฤษภาควม 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบ

ด ามีกิ่งช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 81.3 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน

ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 25.1 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 6.86 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

ควรั้งที่ 4 ปักช าชาโยเต้บนเดือนมิถุนายน 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบด า

มีกิ่งช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 80.9 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน

ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 16.6 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 3.86 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 

ควรั้งที่ 5 ปักช าชาโยเต้บนเดือนกรกฎาควม 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบ

ด ามีก่ิงช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 82.40 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน



ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 15.5 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 4.16 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

ควรั้งที่ 6 ปักช าชาโยเต้บนเดือนสิงหาควม 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบด า

มีกิ่งช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 78.4 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน

ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 16.4 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 4.05 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

ควรั้งที่ 7 ปักช าชาโยเต้บนเดือนกันยายน 2559 เมื่ออายุ 30 วันพบวอา กิ่งยอดอออน ที่ปักช าบนแกลบด า

มีกิ่งช าการรอดตายสูงสุดเฉลี่ย 80.3 เปอร์เซ็นต์ แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่งทางสถิติกับการปักช ากิ่งบน

ทรายผสมแกลบด า ที่มีการรอดตายเฉลี่ย 24.1 เปอร์เซ็นต์ และปักช าบนทราย มีการรอดตายเฉลี่ย 6.56 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่  3 การรอดตายของกิ่งอออนชาโยเต้  บนวัสดุตอาง ๆ บนเดือน มีนาควม-เดือนมิถุนายน ปี  2559 

(เปอร์เซ็นต)์ 

วัสดุเพาะ 
เดือนที่ปักช า 

มี.คว. เม.ย.  พ.คว. มิ.ย. 

ทราย 1.86 c 0.00 c 6.86 c 3.86 c 

แกลบด า 75.3 a 76.4 a 81.3 a 80.9 a 

ทราย1+1 แกลบด า  13.9 b 5.43 b 25.1 b 16.6 b 

cv (%) 16.0  22.5  11.9 15.5 

** = แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่ง 

เปอร์เซ็นต์การรอดตายของก่ิงชาโยเต้ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันบนสดมภ์เดียวกันไมอแตกตอางกันทางสถิติท่ี

ระดับคววามเชื่อมั่นที่ 95เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

ตารางท่ี 4 การรอดตายของก่ิงชาโยเต้บนวัสดุตอางๆ บนเดือน กรกฎาควม -เดือน กันยายน ปี 2559 (เปอร์เซ็นต)์ 

วัสดุเพาะ 
เดือนที่ปักช า 

ก.คว. ส.คว. ก.ย.  

ทราย 4.16 c 4.05 c 6.56 c  



แกลบด า 82.4 a 78.4 a 80.3 a  

ทราย1+1แกลบด า  15.5 b 16.40 b 24.1 b  

cv (%) 13.0  21.5  14.3  

** = แตกตอางกันอยอางมีนัยส าควัญยิ่ง 

เปอร์เซ็นต์การรอดตายของก่ิงชาโยเต้ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันบนสดมภ์เดียวกันไมอแตกตอางกันทางสถิติท่ี

ระดับคววามเชื่อมั่นที่ 99 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การปักช ากิ่งชาโยเต้เพ่ือการขยายพันธุ์ กิ่งที่เลือกปักช าคววรเปนนกิ่งอออน จากสอวนยอดที่บนบบติด และมี
ข้อประมาณ 3-4 ข้อ วัสดุช าที่เหมาะสมส าหรับการปักช าบนโรงเรือนพลาสติก ควือ ทรายละเอียดผสมแกลบด า
อัตราสอวน 1:1 มีเปอร์เซ็นต์การรอดตายอยูอระหวอาง 54-71 เปอร์เซ็นต์ กรณีปักช าบนโรงเรือนที่มุงหลังควาด้วย
ตาขอายพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ บช้วัสดุช าช าแกลบด ามีอัตราการรอดตายสูงสุด 75-82 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้
เปอร์เซ็นต์การรอดตายขึ้นอยูอกับชอวงเดือนหรือชอวงฤดูด้วย เนื่องจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ คววามชื้นสัมพัทธ์ มี
ผลตออการเกิดรากของกิ่งช าบนชอวงฤดูฝน การรอดตายของกิ่งจะสูงกวอาฤดูแล้ง ซึ่งอุณหภูมิสูงและคววามชื้นต่ า
กวอา การปักช าสามารถช าได้ทั้งบนโรงเรือนพลาสติกควลุมคววามชื้น และโรงเรือนหลังควาพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ 
การท าโรงเรือนเพาะช า คววรคว านึงถึงการป้องกันแสงแดดสอองด้านข้าง หรือลมโกรก ท าบห้วัสดุช าระบาย
คววามชื้นเร็วซึ่งมีผลตออเปอร์เซ็นต์การแตกรากของกิ่งช า  
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ภาพที่ 1 การปักช ากิ่งอออน และลักษณะรากและต้นของชาโยเต้ 
 


