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ซาโยเต

นิพนธ ไชยมงคล

ซาโยเต Sechium edule (Jacq.) Swartz. ชือ่อื่น ๆ มะเขือ
เครือ มะเขือแมว Chayote, sayote, pipnella squash,
vegetable pear, mirliton, christophine, chuchu, chayotl,
mango squash  อยูในวงศ Cucurbitaceae or Gourd Family
เชนเดียวกับ แตงกวา แตงโม ฟกทอง มีถ่ินกํ าเนิดอยู ทาง
ตอนใตของประเทศ เมกซิโก และ แถบอเมริกากลาง
เปนพชืขามป มีระบบรากสะสมขนาดใหญ ลํ าตนเปนเหล่ียม
เจริญเปนเถา ยาว 15-30 ฟุต มีเถาแขนง 3-5 เถา มือ

เกาะเจริญที่ขอ ใบมีขอบใบลักษณะเปนเหลี่ยม 3-5 เหล่ียม  ยาว 8-
15 เซนติเมตร  ดอกสีขาวปนเขียว ดอกตัวผูและตัวเมียเปนดอกเด่ียว
อยูบนตนเดียวกัน (monoecious) ผสมเกสรโดยแมลง ผลทรงกลมยาว
สเีขียวออน มีขนาดความยาว  7-20 เซนติเมตร กวาง 5-15
เซนติเมตร น้ํ าหนักผล 200-400 กรมั การฉีดพนดวย จิบเบอเรลลิค
แอซิด เขมขน 1000 ppm ชวยใหผลเจริญได็โดยไมมีเมล็ด

คุณคาทางโภชนาการ
ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการ (% หรอื มิลลิกรัม/100 มิลลิกรัม)

สารอาหาร ผล เมล็ด ยอดออน ราก
   พลังงาน (cal.)
   น้ํ า (%)
   น้ํ าตาล(%)
   แปง (%)
   โปรตีน(%)
   ไขมัน(%)
   คารโบไฮเดรท(%)
   เถา(%)
   แคลเซียม(มก)
   ฟอสฟอรัส (มก)
   เหล็ก (มก)
   วิตามิน เอ (มก)
   ไธอะมิน(มก)
   ไรโบฟลาวนิ (มก)

26.0-31.0
89.0-93.4

3.3
0.2

0.9-1.1
0.1-0.3
3.5-7.7
0.4-0.6
12.0-19.0
4.0-30.0
0.2-0.6

5.0
0.03
0.04

-
-

4.2
1.9
5.5
-

60.0
-
-
-
-
-
-
-

60.0
89.7
0.3
0.7
4.0
0.4
4.7
1.2
58.0
108.0
2.5

615.0
0.08
0.18

79.0
79.7
0.6
13.6
2.0
0.2
17.8
1.0
7.0
34.0
0.8
-

0.05
0.03



   ไนอะซิน(มก)
   กรดแอสคอรบิค

0.4-0.5
11.0-20.0

-
-

1.1
16.0

0.9
19.0

ท่ีมา; Engels 1983; Aung et al. 1990

ใช ผล ใบ และรากประกอบอาหาร ในประเทศไทยนิยมรบัประทานยอดซาโยเต (quelites) ผัดน้ํ ามันหอย
ผลและใบสามารถใชดอง รากซึ่งสวนใหญประกอบดวยแปงใชตมหรือผัด ผลจะมีรสชาติคลายอารติโชค หรอื
มันฝร่ัง
ผลและเมล็ดประกอบดวยกรดอะมิโนทีส่ ําคัญหลายชนิด เชน aspartic acid, glutamic acid, alanine, argine,
cistien, phenylalanine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, metionine, proline, serine, tyrosine,
threonine, and valine (Flores 1989) น้ํ าตมใบและผลใชชวยขับปสสวะและสะลายนิ้วในไต
สภาพแวดลอม
พบปลกูทัว่ไปในพื้นที่สูง 500-1700 เมตรเหนือระดับน้ํ าทะเล มีดินอุดมสมบูรณ แสงสวางพอเพียง(ชวง
แสง 12 ชัว่โมงตอวัน เพ่ือชักนํ าใหเกิดการเจริญของดอก) และใกลแหลงน้ํ า  เนื่องจากตองการความชื้นสูง
80-85 % ปรมิาณน้ํ าฝน 1500-2000 มิลลิเมตร
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยูระหวาง 13-21 o ซ  อุณหภูมิต่ํ ากวา 5 o ซ ยอดออนจะเปนอันตรายได ต่ํ ากวา 13 o

ซ เปนอันตรายตอผลออน อุณหภูมิสูงกวา 28 o ซ  อตัราการเจริญทางตน ใบ สูง ดอกและผลออนรวง
สภาพดิน
เน่ืองจากมีรากขนาดใหญ และเปนพืชขามป ดินที่เหมาะส ําหรับการเจริญของซาโยเต คือดินท่ีรวนซุย มีความ
อดุมสมบูรณของดินสูง หนาดินลึก pH 6.0-6.8
การปลูกและดูแลรักษา
การปลกูนิยมปลกูในฤดูฝน ใชเวลาเตรียมกลา 2- 4 อาทิตยกอนปลูก อาจจะขยายพันธุโดยการช ําหนอ หรอื
ช ําท้ังผล เนื่องจากเมล็ดไมสามารถงอกได หลังจากแกะออกจากผล
การช ําผล ในแนวนอน ลึก 5-8 เซนติเมตร ใหสวนปลายของผลฝงลึกกวาสวนหัว รากและหนอใหมจะเจริญ
จากสวนปลายของผล ใหความชื้นพอเพียง การใหนํ้ ามากเกินไปจะทํ าใหผลเนา ตนออนจะเจริญภายในเวลา
2 อาทิตย โดยรากเจริญกอน หลังจากนั้นสวนยอดจะเจริญ สภาพแวดลอมที่เหมาะสมส ําหรับการเจริญของ
รากและหนอ คือมีแสงพอเพียง อุณหภูมิ 24-27 o ซ
หลงัจากตนออนเจริญ ยายปลูกในพ้ืนท่ี ๆเตรียมไว  คัดตนออนที่ปราศจากโรค เนื่องจากในปจจุบัน มีการ
ระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสมาก ทํ าใหพืชไมสามารถเจริญเติบโต ใบหด หรอืใบดาง ไมสามารถขาย
ยอดออนได
วธิกีารปลูก วธิกีารปลูกมีสองวิธีคือ

1. การปลูกเพ่ือเก็บเก่ียวยอดออน ปลูกโดยไมใชคาง
ขุดหลุมปลูกกวาง 20-30 ซม. ลึก 20 ซม. ระยะ
ระหวางตน 70 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 150
เซนติเมตร

2.  การปลูกเพ่ือเก็บเก่ียวผล หรือเตรียมผลเพ่ือการขยาย
พนัธุ ทํ าคางใหแข็งแรง เพื่อใหตนเจริญและรับนํ้ าหนักของตน และ
ปองกันผลและยอดติดกับดิน ระยะหางระหวางตน 60-200
เซนติเมตร ระหวางแถว 300-400 เซนติเมตร
การใสปุย  ใสปุยคอก และปุยเคมี เชน 15-15-15  หรอื 12-24-
12 คลกุลงไปในดิน  ในระยะแรกอาจจะใหปุยไนโตรเจนชวยส ําหรับ



การเจรญิเติบโต และหยุดใหปุยเม่ือดอกแรกบาน การใหปุยไนโตรเจนมากเกินไปจะทํ าใหการเจริญทางล ําตน
ใบ สงู อัตราการเจริญของดอกและการติดผลต่ํ า
การเก็บเก่ียว

โดยทั่วไปดอกจะบานหลังปลูก 3-5 เดือน และเก็บ
เก่ียว 30-35 วันหลังดอกบาน ในเขตรอนดอกจะบานติดตอกัน
เปนระยะเวลานาน และใหผลผลิตสูงในระยะเวลา 3-4 ปหลัง
ปลูก
การปลูกในพืน้ท่ีและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สามารถเก็บ
เก่ียวได 300-500 ผลตอตน ตอป เก็บเก่ียวผล 2-4 คร้ังตอ
อาทิตย  จากการทดลองปลูกเปนเวลา 3 ป ท่ีเมือง Georgia
เปนสวนหน่ึงของประเทศโซเวียตในอดีต สามารถเก็บเกี่ยวผลได
48 ตัน ราก 3.5 ตัน และ ยอดออน 14.5 ตัน ตอไร
การเก็บรักษา ในอุณหภูมิ 4.5 o ซ  ความชื้นสัมพัทธ 90 % เก็บรักษาได 60-90 วัน การเก็บรักษาใน
อุณหภูมิ 10-15 o ซ  ความชื้นสัมพัทธ 90 % เก็บรกัษาได 2-4 อาทิตย สวนการเก็บรักษาใน 13-14 o ซ
ความชื้นสัมพัทธ 80-90 % ผลจะงอกในเวลา 15 วัน ผลท่ีเตรียมไวสํ าหรับการขยายพันธุจะเก็บรักษาใน
อุณหภูมิท่ีสูงกวา 10 o ซ
การเก็บเก่ียวยอด เก็บเก่ียวทุกสองวัน หลังเก็บเก่ียวควรเก็บไวในท่ีรม ทํ าความสะอาด บรรจุในถุงพลาสติก
ใสในกลองโฟม และ ใสน้ํ าแข็งดานบน เพื่อลดการหายใจและการคายนํ ้า ซ่ึงเปนสาเหตุใหยอดเห่ียว
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