
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ค ำน ำ 
 
 แตงเทศเป็นพืชหนึ่งที่ในอดีตต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศเพื่อกำรบริโภค จึงมีรำคำค่อนข้ำง
แพง คนที่มีรำยได้น้อยมักไม่ค่อยมีโอกำสได้บริโภคและท ำให้แตงเทศไม่เป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลำยเท่ำใด 
แต่ในปัจจุบันน้ีมีกำรปลูกแตงเทศขึ้นได้เองแล้วภำยในประเทศ รำคำของแตงเทศจึงถูกลงและมีกำร
บริโภคกันอย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น ส่งผลท ำให้แตงเทศเริ่มเป็นท่ีรู้จักกันมำกขึ้นในหมู่คนทุกๆระดับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ต่ำงก็ติดใจในรสชำติที่หวำน เย็นและกลิ่นหอมของแตงเทศ ซึ่งเหมำะกับกำรบริโภคในช่วงที่
มีอำกำศร้อนอย่ำงประเทศไทยด้วย     ดังนั้น ควำมต้องกำรบริโภคแตงเทศในปัจจุบันจึงมีเพิ่มขึ้น
ตำมล ำดับ ท ำให้แตงเทศกลำยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่ำจับตำมอง แตงเทศยังเป็นพืชที่ใช้เวลำใน
กำรปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลค่อนข้ำงสั้น  ที่เป็นพันธุ์เบำสำมำรถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ภำยใน 65 วัน
นับต้ังแต่หยอดเมล็ด รำคำขำยของแตงเทศก็สูงกว่ำผักและผลไม้อีกหลำยชนิด  จึงเป็นพืชอีกชนิดหนึ่ง
ที่สำมำรถท ำรำยได้ให้เกษตกรได้เป็นอย่ำงดีในเวลำอันรวดเร็ว เกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยเพียง 1 – 3 ไร่ ก็
สำมำรถเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่ำงดีด้วยกำรปลูกแตงเทศเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงไรก็ตำมกำรปลูกแตงเทศ
ให้ได้ผลดีก็มิใช่เรื่องง่ำย  มีวิธีกำรปลูก ดูแลรักษำซึ่งต่ำงจำกพืชอื่นอยู่หลำยขั้นตอนและยังต้องกำร
กำรดูแลเอำใจใส่มำกกว่ำพืชอีกหลำยชนิดเนื่องจำกแตงเทศเป็นพืชที่มีถิ่นก ำเนิดในต่ำงประเทศ จึง
ค่อนข้ำงอ่อนแอ ไม่ค่อยทนทำนต่อสภำพแวดล้อมในประเทศไทย โดยเฉพำะในช่วงที่มีอำกำศร้อนจัด 
และมีฝนตกชุกเกินไป   

โครงกำรผลิตเอกสำรเผยแพร่จึงได้พิจำรณำจัดท ำเอกสำรเผยแพร่อิเลคทรอนิคส์ขึ้นเพื่อ
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำรปลูกแตงเทศที่เหมำะสม เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจปลูกทั่วไป
แต่ยังไม่มีควำมรู้ในเรื่องของกำรปลูกแตงเทศ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปลูกพืชชนิดนี้ให้ประสบ
ควำมส ำเร็จต่อไป 
 
       โครงกำรผลิตเอกสำรเผยแพร่ 

  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 
 
 
 
 



กำรปลูกแตงเทศ 
         

แตงเทศเป็นพืชตระกูลแตงลักษณะเป็นเถำ และออกดอกคล้ำยกับแตงไทยมีเนื้อในหอมหวำน 
เปลือกนอกของแตงเทศมีลำยตำข่ำย ขนำดผลประมำณ 1-2 กิโลกรัม และลักษณะของผล คล้ำยกับ
มะขวิดไทย มีอำยุต้ังแต่ปลูกเมล็ดจนถึงเก็บผลผลิต ประมำณ 75-85วัน  เมล็ดพันธุ์ของเมล่อนน ำเข้ำ
มำจำกประเทศ ประเทศญี่ปุ่น และจีน เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดผู้บริโภคทั้งชำว
ไทยและต่ำงประเทศ มีรำคำสูงสำมำรถปลูกในดินได้เกือบทุก ชนิด แต่กำรปลูกที่ได้ผลดีเป็นดินทรำย
ปนร่วนซุยและสำมำรถระบำยน้ ำได้ดี มีควำมต้ำนทำนโรคและแมลงต่ ำกว่ำพืชตระกูลแตงทั่วไป ซึ่ง
เป็นจุด อ่อนส ำหรับกำรดูแลในกำรปลูกแตงเทศ  กำรปลูกแตงเทศในเมืองไทยนิยมปลูกแบบขึ้นค้ำง 
เพื่อให้ผลแตงเทศที่สะอำดและห้อยลงจะได้คุณภำพ ของผลแตงเทศที่ดี  แตงเทศ มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืน
อีกว่ำ เมลอน หรือ แคนตำลูป เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ก ำลังเป็นที่นิยมบริโภคกันมำกในปัจจุบันเนื่องจำก
มีรสชำติดี เนื้อนุ่ม หวำน ฉ่ ำและมีกลิ่นหอม  สีของเนื้อผลยังมีหลำกหลำย ทั้งขำว ครีม เหลือง เขียว 
ส้มและแสด จึงชวนให้รับประทำนมำกย่ิงขึ้น จัดเป็นท้ังผลไม้และผักขึ้นกับลักษณะของกำรน ำไปใช้
บริโภค ซึ่งมีทั้งใช้บริโภคสดในรูปผลไม้ หรือใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดผัก นอกจำกนี้ยังใช้ประกอบ
ของหวำนและเครื่องดื่มหลำยชนิด อำทิเช่น ฟรุ๊ตสลัด ไอศกรีม น้ ำแข็งใส และน้ ำผลไม้ปันน เป็นต้น แตง
เทศจึงมีรำคำดีที่สุดในบรรดำพืชในวงศ์แตงด้วยกัน กำรขำยแตงเทศนิยมขำยกันตำมน้ ำหนักของผล 
ซึ่งมีตั้งแต่รำคำกิโลกรัมละ  20 บำท ไปจนถึง กิโลกรัมละ80 - 100 บำท ขึ้นกับชนิดและพันธุ์ของแตง
เทศซึ่งมีอยู่มำกมำยหลำยชนิด นอกจำกนี้ยังเป็นพืชที่ใช้ระยะเวลำปลูกและเก็บเกี่ยวสั้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืนๆ บำงพันธุ์มีอำยุกำรเก็บเกี่ยวไม่เกิน 65 วันหลังหยอดเมล็ดเท่ำนั้น  จึง
จัดเป็นพืชที่ท ำรำยได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่ำงดีในเวลำอันรวดเร็ว ข้อเสียของแตงเทศคือมักอ่อนแอ 
ไม่ค่อยทนทำนต่อโรคและแมลงและสภำพอำกำศที่ร้อนจัด หนำวจัด หรือ มีฝนตกชุกเกินไป  กำรปลูก
แตงเทศให้ได้ผลดีประกำรแรก จึงควรเลือกชนิดและพันธุ์ของแตงเทศที่มีอยู่มำกมำยให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมของพื้นที่และฤดูกำลที่จะปลูก   
 
ชนิดและพันธุ์ 
 แตงเทศเป็นพืชที่มีถิ่นก ำเนิดในต่ำงประเทศในแถบทวีปแอฟริกำ น ำเข้ำมำปลูกในประเทศไทย
เป็นเวลำนำนแล้ว    เป็นพืชที่อยู่ในพืชวงศ์แตง และมีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ Cucumis melo L.  ซึ่งมีอยู่
หลำยวำไรต้ี (variety) หรือ ชนิด (group) แต่ที่ปลูกเป็นพืชเพื่อกำรบริโภคมีอยู่  3  วำไรตี้  ได้แก่ 



 1. วำไรต้ี แคนตำลูปเพนซิส (Cantaloupensis) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ  C. melo L. var. 
cantaloupensis  มีชื่อเรียกทั่วไปว่ำ ร็อคเมลอน (Rock melon) เพรำะผลมีผิวแข็ง ขรุขระ แต่ไม่ถึงกับ
เป็นร่ำงแห 
 2. วำไรตี้ เรติคูลำตัส (Reticulatus) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ C. melo L. var. reticulatus  มีชื่อ
เรียกทั่วไปว่ำ เน็ดท์เมลอน  (netted melon) มัสค์เมลอน (muskmelon) หรือ เปอร์เซียนเมลอน 
(persian melon) เป็นชนิดที่ผิวนอกของผลลักษณะขรุขระเป็นร่ำงแหคลุมทั้งผล และผลมีกลิ่นหอม  
เนื้อผลเป็นสีเขียว หรือสีส้ม 
 3. วำไรตี้ อินอะดอรอส (Inodorous) มีชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ C. melo L. var. inodorous  ผิวของ
ผลเรียบ และมักไม่มีกลิ่นหอม   
 ส ำหรับพันธุ์ที่มีปลูกในประเทศไทยโดยกำรปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ภำยในประเทศ
และวำงจ ำหน่ำยในท้องตลำด เป็นที่รู้จักกันดีและเป็นพันธุ์ที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมของ
ประเทศไทยได้  

                       
             แตงเทศพนัธ์ุซนัเลด้ี                            แตงเทศพนัธ์ุสีทอง 

                   
            แตงเทศพนัธ์ุซนัเน็ท 858                     แตงเทศพนัธ์ุมอร์น่ิงซนั 875 
 
 1. พันธุ์ซันเลดี้ (Sun lady) เป็นพันธุ์ลูกผสม (F1 hybrid) ผลกลม เปลือกมีผิวเรียบ สีขำวครีม 
เนื้อภำยในสีส้ม เมื่อแก่จัดมีรสหวำน และมีกลิ่นหอม มีน้ ำหนัก 1 – 1.8 กก.ต่อผลขึ้นกับควำมสมบูรณ์
ของต้น เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมำกในประเทศไทย แถบภำคกลำง ภำคตะวันตกและตะวันออก เพรำะ



ปลูกและติดลูกง่ำย เก็บเกี่ยวได้เร็ว มีควำมหวำนปำนกลำง ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมของประเทศ
ไทยได้ดีและทนทำนต่ออำกำศร้อน บริษัทเพื่อนเกษตกร จ ำกัดเป็นเจ้ำของพันธุ์  
 2.  พันธุ์ศรีทอง เป็นพันธุ์ลูกผสม (F 1 hybrid) เช่นเดียวกัน ผลิตโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์เพื่อน
เกษตรกร  มีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์ซันเลดี้ มีผิวเรียบ สีเหลืองทอง หรือส้ม เนื้อภำยในสีขำวอมเขียว 
มีขนำดน้ ำหนักประมำณ 1 – 1.5 กก. ต่อผล   

3. พันธุ์ซันเนท 858 เป็นพันธุ์ลูกผสมของบริษัทเจียไต๋ เมล็ดพันธุ์จ ำกัด ผิวภำยนอกผลสี 
ส้ม มีร่ำงแห เนื้อผลภำยในสีส้ม เป็นพันธุ์เบำที่โตเร็ว เก็บเกี่ยวได้ไว   

4. พันธุ์มอร์นิ่งซัน 875 ผิวภำยนอกสีขำว อมเขียว เนื้อภำยในสีเขียว รสชำติหวำน น้ ำหนัก 
ผลประมำณ 1.5 – 2 กก. อำยุเก็บเกียวประมำณ 75 – 80  เป็นพันธุ์ลูกผสมของบริษัทเจียไต๋ เมล็ด
พันธุ์จ ำกัด เช่นกัน   

5. พันธุ์จิงหยวน  เป็นพันธุ์ลูกผสม (F1 hybrid) น ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุน่โดยบริษัทไทยเฟรซ  
จ ำกัด ปลูกในวงจ ำกัดเฉพำะเกษตรกรที่เป็นลูกไร่ของบริษัทฯ เท่ำนั้น  ลักษณะผลภำยนอกสีเขียว ผิว
ขรุขระเป็นร่ำงแห ตลอดทั้งผล  เนื้อสีเขียว  รสชำติหวำนจัดและมีกลิ่นหอม 
 

 
 แตงเทศพนัธ์ุจิงหยวนเป็นแตงอนามยัชนิด MUSK MELON ของญ่ีปุ่น 
 

 นอกจำกที่กล่ำวนี้ ยังมีพันธุ์แตงเทศที่นิยมปลูกกันอีกหลำยพันธุ์  เช่น เอ็มเมอรอลสวีท 
(Emerald Sweet)  นีออน 002  (Neon 002)  ฮันนี่ดิว (Honey dew) เป็นต้น 
 
 
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรปลูก 
 แตงเทศสำมำรถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ดินที่เหมำะสมคือดินร่วนปนทรำย 
ระบำยน้ ำดี แตงเทศเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ ำขัง แต่ต้องกำรน้ ำสม่ ำเสมอสภำพควำมเป็นกรดเป็นด่ำงที่



เหมำะสมควรอยู่ระหว่ำง pH 6.5 – 7 หรือสภำพดินเป็นกลำง สภำพอำกำศที่เหมำะสมคืออำกำศ
อบอุ่น มีแสงแดดอย่ำงเพียงพอและควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ ำ ในช่วงกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนล ำต้นและใบ 
ส่วนในระยะผลแก่จะต้องกำรน้ ำน้อยลง   แตงเทศเป็นพืชที่มีถิ่นก ำเนิดในแถบร้อนของทวีปแอฟริกำ 
จึงไม่ชอบอำกำศหนำวเย็นจัด แต่ชอบอำกำศอบอุ่น แต่ไม่ร้อนจัด อุณหภูมิที่เหมำะส ำหรับกำรปลูก
แตงเทศอยู่ที่ 25 – 30 องศำเซลเซียสในเวลำกลำงวัน และ 18 – 20 องศำเซลเซียสในเวลำกลำงคืน  
ดังนั้นฤดูกำลที่เหมำะสมส ำหรับกำรปลูกแตงเทศในประเทศไทยจึงเป็นปลำยฤดูฝนหรือฤดูฝนหนำวใน
เขตที่อำกำศไม่หนำวจัด เช่น ภำคกลำง ภำคตะวันตกและภำคตะวันออก  รวมทั้งภำคเหนือและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่อำกำศไม่หนำวจัดจนเกินไป  หำกแตงเทศกระทบกับอำกำศหนำวเย็นจะท ำให้
ชะงักกำรเจริญเติบโตได้ต้ังแต่ระยะต้นกล้ำ กำรออกดอกติดผลจะล่ำช้ำ และถ้ำอำกำศยิ่งหนำวจัดต่ ำ
กว่ำ 18 องศำเซลเซียส ต้นแตงเทศจะหยุดกำรเจริญเติบโต  ในท ำนองกลับกันต้นแตงเทศก็ไม่ชอบ
อำกำศที่ร้อนจัดเกินไป ถ้ำอุณหภูมิเกินกว่ำ 30 องศำเซลเซียส แตงเทศมักจะสร้ำงแต่ดอกตัวผู้ ไม่มีด
อกตัวเมีย หรือถ้ำมีดอกตัวเมียแต่จะร่วงง่ำยไม่ติดผล  ปัญหำจำกสภำพแวดล้อมของอำกำศที่ส ำคัญ
ส ำหรับกำรปลูกแตงเทศอีกประกำรหนึ่งคือฝน ถ้ำแตงเทศถูกน้ ำฝนบ่อย มักจะเกิดโรครำน้ ำค้ำงระบำด
ตำมมำ  เนื่องจำกแตงเทศเป็นพืชที่มีใบกว้ำงใหญ่และมีขน เมื่อสัมผัสกับน้ ำฝนจะเกิดหยดน้ ำค้ำงบน
ใบอยู่เสมอไม่แห้งง่ำย จึงเป็นสภำพที่อ ำนวยให้เกิดกำรเข้ำท ำลำยของเชื้อรำน้ ำค้ำงบนใบได้ร่วมกับ
สภำพอำกำศที่เย็นและชื้นหลังฝนตก โรคนี้จะระบำดมำกในฤดูฝน เป็นโรคส ำคัญที่ท ำควำมเสียหำย
มำกส ำหรับพืชในวงศ์แตง โดยเฉพำะกับแตงเทศจะอ่อนแอต่อโรคนี้มำก    ดังนั้นในกำรปลูกแตงเทศ
ในสภำพแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมำะสมนั้น จะต้องมีกำรดูแลรักษำ ให้น้ ำ ปุ๋ย และกำรป้องกันก ำจัดโรค
แมลงอย่ำงใกล้ชิดเป็นพิเศษ จึงจะได้ผลดี 
 ดินที่เหมำะส ำหรับกำรปลูกแตงเทศ ควรเป็นดินร่วน ปนทรำย ที่มีกำรระบำยน้ ำได้ดี ควร
หลีกเลี่ยงกำรปลูกแตงเทศในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจัด ที่มีกำรระบำยที่ไม่ดี ท ำให้มีโอกำสเกิดโรคเน่ำใน
ระบบรำกได้ง่ำย และยังเป็นท่ีสะสมของโรคทำงดินติดต่อไปยังฤดูต่อไป รวมทั้งยำกต่อกำรลดควำมชื้น
ในดินก่อนก่อนเก็บเกี่ยว อย่ำงไรก็ตำมถ้ำหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในกำรปลูกแตงเทศในดินชนิดนี้ควรยกแปลง
ให้สูง  30 – 40 ซม. มีร่องน้ ำกว้ำงเพื่อกำรระบำยน้ ำที่ดี และไม่ควรปลูกซ้ ำที่เดิมในฤดูติดกัน  ค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำง (pH) ของดินควรอยู่ที่ 6.0 – 6.5  ถ้ำมีค่ำต่ ำกว่ำนี้แสดงว่ำดินมีสภำพเป็นกรด ต้องท ำ
กำรปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินให้สูงขึ้นด้วยปูนขำว มิฉะนั้นจะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเน่ำของระบบ
รำกในดิน  ซึ่งเป็นเหตุผลส ำคัญที่ไม่แนะน ำให้ปลูกแตงเทศซ้ ำในพื้นที่เดิมในฤดูติดกัน ควรปลูกพืชใน
วงศ์อ่ืนค่ัน 1- 2 ฤดู ก่อนที่จะกลับมำปลูกในที่เดิมอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงกำรระบำดของโรคทำงดิน
ที่อำจสะสมอยู่จำกกำรปลูกในฤดูที่ผ่ำนมำ 
 



กำรเพำะกล้ำ 
 ปกติกำรปลูกพืชในวงศ์แตงมีเมล็ดพันธุ์ขนำดใหญ่ จึงสะดวกที่จะหยอดเมล็ดลงในหลุมใน
แปลงปลูกได้โดยตรง จ ำนวนหลุมละ 2 –4 เมล็ดแล้วจึงถอนแยกให้เหลือต้นที่แข็งแรงเพียง 1 ต้น
เท่ำนั้น แต่ในปัจจุบันนี้วิธีกำรดังกล่ำวไม่เป็นที่นิยมแล้วเพรำะเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองเมล็ดที่ปัจจุบันเป็น
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมซึ่งมีรำคำแพง  ดังนั้นกำรเพำะเมล็ดในกะบะเพำะหรือถุงเพำะเมล็ดก่อนแล้วจึงย้ำย
ปลูกจึงเป็นวิธีที่แนะน ำให้ปฏิบัติมำกที่สุด 
 เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจำกบริษัทเมล็ดพันธุ์ มักมีควำมงอก ควำมบริสุทธิ์สูง และปลอดจำกเชื้อโรคที่
ติดมำกับเมล็ด  สำมำรถน ำมำเพำะได้ทันที แต่ในกรณีที่ไม่แน่ใจในเปอร์เซ็นต์ควำมงอกของเมล็ดและ
ต้องกำรกระตุ้นให้เมล็ดงอกได้ดีและเร็วขึ้น ให้แช่เมล็ดในน้ ำหรือน้ ำอุ่น สูงพอท่วมหลังเมล็ด ประมำณ 
6 ชม. แล้วหุ้มด้วยผ้ำเปียกน้ ำหมำดต่ออีก 1 คืน  สังเกตว่ำเมล็ดมีรำกขำวเริ่มออกมำแล้วจึงค่อยน ำไป
เพำะต่อในวัสดุเพำะ แล้วจึงรดด้วยสำรละลำยป้องกันก ำจัดเชื้อรำเจือจำง  
 ในกำรเพำะกล้ำแตงเทศ เริ่มจำกกำรเตรียมวัสดุเพำะกล้ำ ปัจจุบันวัสดุเพำะกล้ำที่ให้ผลดีที่สุด
ได้แก่ พีทมอส ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจึงมีรำคำแพงกว่ำวัสดุเพำะกล้ำภำยในประเทศ
ทั่วไป  มีลักษณะเบำ อุ้มน้ ำได้ดี แต่มีช่องว่ำงให้มีอำกำศที่จ ำเป็นส ำหรับกำรงอกของเมล็ดและกำร
เจริญเติบโตของต้นกล้ำหลังงอก  ในพีทมอสนี้ยังมีธำตุอำหำรในรูปของอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลำยตัวแล้ว
ให้กับต้นกล้ำได้ใช้ในกำรเจริญเติบโตในระยะหนึ่ง นอกจำกนี้พีทมอสยั งมีคุณสมบัติที่ดีและมี
ประโยชน์มำกส ำหรับกำรเพำะกล้ำอีกประกำรหนึ่งคือ ปลอดจำกเชื้อโรคทำงดินต่ำงๆ จึงเป็นวัสดุปลูก
ที่ให้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมถ้ำต้องกำรประหยัด อำจใช้วัสดุปลูกภำยในประเทศที่มี
คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับพีทมอส เช่น ขุยมะพร้ำวที่ร่อนเอำเส้นใยออกไปแล้ว ผสมกับปุ๋ยคอกและ
ทรำยหยำบที่ร่อนเอำเม็ดกรวดออกไปแล้ว ในอัตรำ  1:1:1 โดยปริมำตร หรือในสถำนที่ที่หำดินร่วนได้
ง่ำย อำจเพิ่มดินร่วนที่ผ่ำนกำรตำกแดดฆ่ำเชื้อและน ำมำย่อยจนละเอียดดีแล้วอีก 1 ส่วนเพื่อช่วยเพิ่ม
ธำตุอำหำรให้กับต้นกล้ำอีกทำงหนึ่ง   เมื่อคลุกเคล้ำวัสดุปลูกที่ต้องกำรใช้ให้เข้ำกันดีแล้ว ท ำกำรกรอก
วัสดุปลูกลงในกระบะเพำะกล้ำ หรือถุงพลำสติคเพำะกล้ำ ท ำกำรหยอดเมล็ดลงในกระบะหรือถุงเพำะ
หลุมละ 1 ต้น ให้ลึกประมำณ 2 ซม. กลบเมล็ดด้วยวัสดุเพำะชนิดเดียวกัน รดน้ ำให้ชุ่ม ก่อนน ำไปวำง
ไว้ในที่ร่ม ร ำไร ไม่ให้โดนแสงแดดจัดโดยตรง   ในระหว่ำงกำรอนุบำลต้นกล้ำแตงเทศ  จะต้องรักษำ
ควำมชื้นในวัสดุปลูกให้สม่ ำเสมอ คงที่ ถ้ำวำงไว้นอกโรงเรือน ในที่กลำงแจ้งควรใช้ฟำงข้ำวคลุมเหนือ
ผิววัสดุปลูกเพื่อช่วยเก็บควำมชื้น ไม่ให้ระเหยออกไปจำกวัสดุปลูกอย่ำงรวดเร็วจนท ำให้วัสดุปลูกนั้น
แห้งเร็วเกินไป  รอจนกระทั่งเมล็ดเริ่มงอก และมีใบจริงสีเขียวจึงค่อยๆทะยอยเปิดฟำงข้ำวออกให้ต้น
กล้ำได้รับแสงแดดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทีละน้อยตำมอำยุกำรเจริญเติบโต มิฉะนั้นต้นกล้ำจะมีปล้องที่ยึดยำว 
หำแสง ท ำให้ล ำต้นผอมบำง ไม่แข็งแรง และอย่ำลืมว่ำควรเพิ่มปริมำณน้ ำที่ให้แก่ ต้นกล้ำให้มำกขึ้น



เมื่อต้นกล้ำโตขึ้นตำมล ำดับ   ขนำดของกระบะเพำะกล้ำในปัจจุบันมีหลำยขนำด สำมำรถเพำะกล้ำให้
เมล็ดงอกได้ดีพอกัน  แต่กำรเลือกกะบะที่มีขนำดใหญ่กว่ำจะได้เปรียบตรงที่มีปริมำณวัสดุเพำะต่อต้น
กล้ำและได้ระยะห่ำงระหว่ำงต้นกล้ำด้วยกันมำกกว่ำของกะบะที่มีขนำดเล็กกว่ำ  ท ำให้ได้ต้นกล้ำ
ภำยหลังกำรงอกที่จะต้องเลี้ยงดูต่ออีกประมำณ  20 วัน นั้นโตเร็วและมีควำมแข็งแรงกว่ำที่ได้จำก
กระบะเพำะที่มีขนำดเล็กกว่ำขนำดของต้นกล้ำที่แข็งแรงพอที่จะย้ำยปลูกได้     คือมีใบจริงประมำณ  
2 – 3 ใบ  
 

  
                                                   ขนำดของต้นกล้ำแตงเทศที่สมบูรณ์พร้อมย้ำยปลูก 

 
กำรเตรียมแปลงปลูกและย้ำยกล้ำ 
 แตงเทศเป็นพืชที่มีรำคำแพง โดยเฉพำะพันธุ์ที่มีรสชำติดี เป็นที่ต้องกำรของตลำด จึงคุ้มค่ำกับ
กำรปลูกทั้งในแปลงเปิดที่ลงทุนต่ ำและในโรงเรือนที่ลงทุนสูง 
 
 กำรปลูกภำยนอกโรงเรือน  
 ก่อนอ่ืนควรมีกำรเก็บตัวอย่ำงดินจำกแปลงที่จะปลูกไปตรวจเพื่อให้ทรำบคุณสมบัติทำง
กำยภำพและทำงเคมี    (โครงสร้ำงดิน ควำมเป็นกรด - ด่ำง ควำมเค็ม และปริมำณธำตุอำหำรที่มีอยู่
ในดิน)  

กำรเตรียมพื้นที่ควรเริ่มต้นด้วยกำรไถดะในระดับควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 60 ซม. ซึ่งเป็นควำมลึก
ที่อย่ำงน้อยต้องมีให้รำกแตงชอนไชหำอำหำรได้สะดวก จำกนั้นจึงท ำกำรไถแป เพื่อย่อยดินให้ละเอียด
แต่ถ้ำในกรณีที่เนื้อดินเป็นดินเหนียวจัดไม่ควรย่อยดินให้ละเอียดมำกเกินไปแล้วจึงใส่ปูนขำวตำม
ค ำแนะน ำของผลกำรวิเครำะห์ดิน (ถ้ำม)ี ต่อมำให้ท ำกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก  หรือ ปุ๋ยหมัก ใน
อัตรำ 1,500  - 2,000 กก.ต่อไร่ ท ำกำรพรวนดินอีกครั้งเพื่อคลุกเคล้ำให้ปุ๋ยคอกผสมกับดินให้ทั่ว  ยก
แปลงสูง  30 ซม. หรือ 40 ซม. ส ำหรับฤดูฝน กว้ำงประมำณ 1 - 120 ม. มีควำมยำวตำมควำมยำวของ



พื้นที่ส ำหรับกำรปลูกแบบแถวคู่  เว้นรองน้ ำกว้ำง 0.80 ม. ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยรองพื้นด้วยปุ๋ยเคมี 15-15-
15 จ ำนวน 50 กก./ไร่ โดยโรยเฉพำะบนแปลง และพรวนดินเพื่อพลิกปุ๋ยลงสู่ดินล่ำง 

หำกต้องกำรป้องกันวัชพืช ควรคลุมแปลงด้วยพลำสติคคลุมแปลง กลบชำยพลำสติกด้วยดิน
ข้ำงแปลงให้เรียบร้อย เจำะรูบนพลำสติกเป็น 2 แถวตำมควำมยำวแปลง ระหว่ำงแถวห่ำงกัน 80 ซม.
และระหว่ำงหลุมในแถวห่ำงกัน 0.5 ซม. ในพื้นที่ 1 ไร่ หรือ  1,600 ตร.ม. จะสำมำรถปลูกได้  3,200     
ต้น  ส ำหรับในพื้นที่ที่หำฟำงข้ำวได้ง่ำยอำจใช้ฟำงข้ำวคลุมแปลงแทนกำรใช้พลำสติกเพื่อกำรประหยัด
ยกเว้นในฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ฟำงคลุมดินเพรำะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเน่ำที่โคนต้นและระบบรำก
จำกเชื้อรำที่ติดมำกับฟำง 

 
กำรปลูกในโรงเรือน 
ในกำรปลูกแตงเทศในโรงเรือนช่วยให้สำมำรถปลูกแตงเทศได้ในฤดูฝน โดยที่ไม่ต้องกลัวกำร

ระบำดของโรคทำงใบ แต่ก็ต้องใช้กำรลงทุนที่สูงกว่ำ จึงควรใช้เป็นวิธีกำรปลูกแตงเทศพันธุ์ที่ มีรำคำ
แพง เพื่อผลตอบแทนคุ้มค่ำกับกำรลงทุน วิธีกำรปลูกในโรงเรือนนั้นสำมำรถปลูกลงในดินหรือปลูกใน
วัสดุปลูกที่อยู่ในภำชนะหรือกระถำง แต่กำรปลูกลงในกระถำงจะมีข้อดีกว่ำตรงที่   สำมำรถใช้ระยะ
ปลูกท่ีชิดกว่ำกำรปลูกลงดินและเป็นวิธีนี้ยังช่วยให้สำมำรถปลูกแตงเทศต่อเนื่องในฤดูติดกัน เพรำะไม่
ต้องกังวลเรื่องของกำรกำรระบำดของโรคทำงดิน เนื่องจำกปลูกในกระถำงที่ใช้วัสดุปลูกที่มีควำม
สะอำดหรือผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อให้ปลอดภัยมำแล้ว ในกรณีที่ปลูกในกระถำงขนำด12 นิ้ว   ให้วำงกระถำง
แบบแถวคู่ ภำยในแถวคู่มีระยะห่ำงระหว่ำงกระถำงในแถว 50 ซม. ระยะห่ำงภำยในแถวคู่ 80 ซม. และ
ระยะระหว่ำงแถวคู่เท่ำกับ  1.5 ม. ในโรงเรือนท่ีมีพื้นที่ 360 ตร.ม จะปลูกได้ 1,000 ต้น   

 

                 
 กำรปลูกแตงเทศในโรงเรือนโดยใช้แถวคู่     



วัสดุปลูกที่ใช้สำมำรถใช้ได้หลำยชนิด ถ้ำใช้วัสดุจำกต่ำงประเทศ ได้แก่ พีทมอส หรือ ภูมิส  
สำมำรถใช้วัสดุชนิดใดชนิดหน่ึงแต่เพียงอย่ำงเดียว หรือถ้ำใช้วัสดุภำยในประเทศ เช่น ขุยมะพร้ำว ถ่ำน
แกลบ ทรำย ให้น ำผสมกันเสียก่อน ในอัตรำเช่น  ขุยมะพร้ำว : ถ่ำนแกลบ : ทรำย ในอัตรำ 1: 1: 1   
เป็นต้น  ไม่ควรใช้ขุยมะพร้ำว  แกลบดิบ  ทรำย  หรือถ่ำนแกลบ  เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแต่เพียงอย่ำง
เดียว เพรำะวัสดุภำยในประเทศเหล่ำนี้โดยตัวเองเพียงอย่ำงเดียวยังไม่เหมำะส ำหรับกำรปลูกพืช    

เมื่อเตรียมแปลงและหลุมปลูก หรือกระถำงบรรจุวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้ว ให้ท ำกำรย้ำยต้นกล้ำ
แตงเทศที่เตรียมไว้ลงปลูก หลังปลูก รดน้ ำให้ชุ่มเพื่อให้ควำมชื้นแก่ต้นกล้ำและให้ดินกระชับรำกต้น
กล้ำ  ในกรณีของกำรปลูกในโรงเรือนต้องวำงระบบน้ ำหยดและติดต้ังหัวน้ ำหยดที่แต่ละกระถำงปลูก   

 

       
          แตงเทศปลูกในกระถำงด้วยระบบน้ ำหยด  
 
กำรปฏิบัติ ดูแลรักษำ 
 แตงเทศเป็นพืชที่ต้องกำรกำรปฏิบัติเป็นพิเศษแตกต่ำงจำกพืชอ่ืนๆในหลำยขั้นตอน นับต้ังแต่
กำรให้น้ ำและใส่ปุ๋ย กำรขึ้นค้ำง กำรตัดแต่งกิ่ง กำรผสมเกสรและกำรไว้ผล และกำรดูแลรักษำระหว่ำง
กำรพัฒนำของผล ที่ถูกต้องเหมำะสมจึงจะให้ผลผลิตที่ดี  ในต้นแตงเทศหนึ่งต้นจะปล่อยให้ติดลูก
เพียงหนึ่งผลเพื่อต้องกำรผลผลิตที่มีคุณภำพที่ดีที่สุด  หรืออย่ำงมำกไม่เกิน 2 ผล   ดังนั้นหำกมีกำร
ดูแลรักษำที่ไม่ถูกวิธี อำจท ำให้ไม่ได้เก็บเก่ียวผลผลิตจำกต้นแตงเทศนั้นเลย ท ำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 
 
  
 
 



กำรขึ้นค้ำง 
 แตงเทศเป็นพืชที่มีล ำต้นเป็นเถำเลื้อย ในกำรใช้ระยะปลูกชิดแบบปัจจุบันจึงต้องบังคับให้เถำ
แตงเลื้อยขึ้นด้ำนบนโดยกำรจัดค้ำงให้เถำแตงได้เกำะ  โดยหลังจำกปลูกได้ประมำณ 14 วันต้องมีกำร
ปักค้ำงให้กับต้นแตงเทศ  ไม้ค้ำงควรมีควำมสูงจำกผิวดินหลังกำรปักลงดินแล้วไม่น้อยกว่ำ 1.80 ซม 

 

               
              แตงเทศผูกขึ้นค้ำงที่ท ำจำกไม้ไผ่ 
 

ในกรณีปลูก 2 แถว อำจผูกไม้ค้ำง  2 ฝันงเข้ำหำเป็นกระโจมเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงให้มำกขึ้นก็ได้  และ
ระหว่ำงไม้ค้ำงที่ปักในแนวต้ังให้ยึดด้วยไม้ค้ำงตำมแนวนอนทั้งบนและล่ำงอีกตลอดควำมยำวของ
แปลง   ไม้ค้ำงที่ใช้อำจเป็นไม้ไผ่รวก  ไม้กระถิน  หรืออ่ืนๆที่หำได้ง่ำยในท้องถิ่นและมีรำคำถูก   ต้น
แตงเทศทุกต้นต้องมีที่ยึดเกำะให้ล ำต้นเลื้อย หำกไม่สำมำรถลงทุนซื้อไม้ค้ำงให้กับต้นแตงทุกต้นได้  
สำมำรถลดต้นทุนโดยกำรปักไม้ค้ำงเป็นช่วงห่ำงกัน 2 - 2.5  ม. และหำเชือกไนลอนหรือเชือกอ่ืนที่มี
ควำมแข็งแรงพอที่จะรับน้ ำหนักต้นแตงเทศได้ ผูกโยงที่บริเวณปลำยของไม้ค้ำงแต่ละอันให้ตึงและบน
เส้นเชือกต ำแหน่งที่ตรงกับต้นแตงเทศให้ผูกเชือกห้อยลงมำยำวจรดดิน ในกำรเริ่มต้นให้ต้นแตงเกำะ
กับหลักหรือเชือกจะต้องช่วยบังคับโดยกำรผูกต้นแตงกับหลักหรือเชือก ทุกๆข้อเว้นข้อ ก่อนใน
ระยะแรก ถ้ำเป็นเชือกให้เวียนเชือกรอบต้นแตงด้วยเพื่อเชือกสัมผัสและรับน้ ำหนักและพยุงต้นแตงเทศ
ไว้ได ้



      
            แตงเทศผูกขึ้นค้ำงที่ท ำจำกเชือก       

 
 กำรเลี้ยงล ำต้นและกิ่งแขนง 
 หลังจำกปลูกแตงเทศได้ระยะหนึ่ง ต้นแตงเทศจะเริ่มมีกำรแตกกิ่งแขนงออกมำ  ให้ปลิดกิ่ง
แขนงที่เกิดขึ้นต่ ำกว่ำข้อที่ 8 และสูงกว่ำข้อที่ 12 ออกเสียโดยปลิดแขนงออกต้ังแต่ยังมีขนำดเล็กและ 
ปล่อยก่ิงแขนงที่เกิดขึ้นระหว่ำงข้อที่ 8 – 12 ไว้ให้เป็นที่เกิดของดอกตัวเมียที่จะติดเป็นผลต่อไป ท ำกำร
แต่งกิ่งแขนงโดยตัดปลำยยอดทิ้งให้เหลือใบเพียง 2 ใบเท่ำนั้น คือใบที่ใกล้กับข้อแรกที่จะเกิดดอกตัว
เมียหรือดอกสมบูรณ์เพศ และใบที่ข้อถัดไป ปล่อยให้มีดอกตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เกิดขึ้นเพียงแขนง
ละ 1 ดอกเท่ำนั้น และเมื่อต้นแตงเทศเจริญเติบโตจนถึง 25 ข้อ ให้ตัดปลำยยอดของต้นออกเสีย เพื่อ
หยุดกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนล ำต้น  ดังภำพที่ 12  นอกจำกนี้ให้เด็ดใบล่ำงสุดออกอีก 3 –5 ใบที่ไม่
ค่อยได้รับแสงแดดออกไป เพื่อท ำให้ต้นโปร่ง เพิ่มกำรถ่ำยเทของอำกำศ ไม่ให้เกิดกำรสะสมของ
ควำมชื้นที่ชักน ำให้เกิดโรครำต่ำงๆ  
 

กำรผสมเกสรและกำรไว้ผล 
 แตงเทศเป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่กันคนละดอกแต่เกิดอยู่บนต้นเดียวกัน หรือบำง
พันธุ์มีดอกเพศผู้และดอกสมบูรณ์เพศอยู่บนต้นเดียวกันก็มี  โดยดอกเพศผู้จะเกิดก่อนและเกิดเป็นช่อ
ที่มุมระหว่ำงก้ำนใบกับล ำต้น หรือล ำต้นกับกิ่งแขนง   

                    



 
โดยปกติแตงเทศเป็นพืชผสมข้ำม  จ ำเป็นที่ต้องมีกำรผสมเกสรจำกภำยนอกโดยแมลงหรือมนุษย์จึงจะ
ติดเป็นผลได้ ดังนั้นในกำรปลูกแตงเทศจึงจ ำเป็นต้องมีกำรช่วยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือดอก
สมบูรณ์เพศ 
 กำรผสมเกสรต้องกระท ำเมื่อดอกบำน ในตอนเช้ำ ต้ังแต่เวลำ 6:00 – 10:00 ในขณะที่อำกำศ
ยังมีอุณหภูมิไม่ขึ้นสูง หลังจำกนั้นดอกตัวเมียจะหุบไม่รับกำรผสมอีกต่อไป วิธีกำรผสมเกสรท ำโดยน ำ
เด็ดดอกตัวผู้ที่บำนในวันนั้นจำกต้นใดก็ได้ น ำมำปลิดกลีบดอกออกให้หมดเหลือแต่อับละอองเกสรตัว
ผู้ ที่สังเกตเห็นว่ำมีละอองเกสรตัวผู้เกำะติดอยู่เต็มไปหมด แลัวน ำมำคว่ ำและเคำะลงที่ยอดของดอก
ตัวเมียหรือดอกสมบูรณ์เพศที่บำนในวันนั้นให้ทั่วโดยรอบดอก   ทะยอยผสมเกสรให้กับดอกตัวเมียหรือ
ดอกสมบูรณ์เพศที่เกิดอยู่บนกิ่งแขนงที่เกิดบนข้อที่ 8 –12 ซึ่งจะบำนไม่พร้อมกันจึงต้องใช้เวลำหลำย
วันจึงจะผสมครบทั้ง 5 ดอก เมื่อเริ่มติดเป็นผลอ่อนขนำดเท่ำไข่ไก่ จึงท ำกำรเลือกผลที่สมบูรณ์ที่สุดไว้
เพียงผลเดียว โดยดูจำกผลที่รูปร่ำงสมบูรณ์ ไม่บิดเบี้ยว และมีขั้วผลที่มีขนำดใหญ่ที่สุด ที่เหลือให้ปลิด
ทิ้ง  หลังติดผล 2 สัปดำห์ให้เริ่มใช้เชือกผูกที่ขั้วผลโยงไว้กับค้ำงเพื่อช่วยพยุงและรับน้ ำหนักผลที่จะ
เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วต่อไปจำกนั้นให้รีบห่อผลด้วยกระดำษหนังสือพิมพ์ให้มิดชิดเพื่อป้องกันกำรเข้ำ
ท ำลำยของแมลงวันทอง   
 

                             
         กำรผูกกิ่งแขนงไว้กับหลักเพื่อช่วยพยุงรับน้ ำหนักผลแตงเทศ         
 

 
กำรให้น้ ำ 

 ต้นแตงเทศเป็นพืชที่มีใบใหญ่ คำยน้ ำมำกจึงต้องกำรน้ ำมำกในแต่ละวัน นับจำกหลังจำกย้ำย
ปลูกแล้ว ควำมต้องกำรน้ ำของต้นแตงเทศจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแตงเทศเริ่มออกดอกและติดผล



จะเป็นช่วงที่แตงเทศมีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำสูงที่สุด กำรให้น้ ำแก่แตงเทศจึงต้องเพิ่มปริมำณกำรให้
น้ ำแก่ต้นเพิ่มมำกขึ้นทุกสัปดำห์ จนถึงระยะออกดอกและติดผล จึงให้น้ ำในปริมำณที่คงที่ได้   ปริมำณ
น้ ำที่ต้องให้แก่ต้นแตงเทศนั้นขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ  ถ้ำปลูกแตงเทศในช่วงที่อำกำศร้อนจัด ในฤดูร้อน
จัดและอำกำศแห้งแล้ง ควำมต้องกำรน้ ำของต้นแตงเทศในช่วงเริ่มต้นหลังย้ำยกล้ำอำจอยู่ในช่วง 0.5 - 
1 ลิตร/ต้น/วัน และในช่วงที่ก ำลังออกดอกและติดผลอำจสูงถึงวันละ 2-3 ลิตร/ต้น/วัน  อย่ำงไรก็ตำม
ควำมต้องกำรน้ ำของแตงเทศสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปในฤดูกำลเดียวกันยังแตกต่ำงกันไปในแต่ละพื้นที่   
 ส ำหรับวิธีกำรให้น้ ำแก่แตงเทศสำมำรถท ำได้หลำยวิธี เช่นกำรปล่อยน้ ำเข้ำข้ำงร่องปลูกและ
ปล่อยให้น้ ำซึมเข้ำสู่แปลงจำกด้ำนข้ำง ซึ่งเป็นวิธีด้ังเดิมที่สิ้นเปลืองน้ ำและแรงงำน   ปัจจุบันนิยมใช้
ระบบกำรให้น้ ำแบบน้ ำหยดซึ่งเป็นกำรให้น้ ำแก่ต้นแตงที่ในบริเวณรำกของต้นแตงแต่ละต้นโดยตรง ซึ่ง
เป็นวิธีที่ประหยัดน้ ำกว่ำ และยังสำมำรถผสมปุ๋ยและสำรเคมีป้องกันก ำจัดศัตรูพืชบำงชนิดลงไปใน
ระบบน้ ำหยดได้ด้วย แต่ต้องใช้กำรลงทุนสูงในครั้งแรกแต่สำมำรถเก็บไว้ใช้ในฤดูกำลปลูกต่อๆไป 
 

กำรใหปุ้๋ย  
 กำรใส่ปุ๋ยให้แก่แตงเทศที่ถูกวิธีและประหยัด
นั้น ก่อนกำรให้ปุ๋ยแก่ต้นแตงเทศควรมีกำรตรวจ
วิ เครำะห์ ดินเพื่อหำควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
เสียก่อนว่ำมีอินทรีย์วัตถุ  ธำตุฟอสฟอรัส   ธำตุ
โปแตสเซียม ธำตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมำณเท่ำใดก่อน จึงค่อย
ก ำหนดปริมำณปุ๋ยที่จะใส่เพิ่มให้แก่ดินที่ปลูกนั้นอีกครั้ง  เนื่องจำกควำมอุดสมบูรณ์ของดินในแต่ละ
พื้นที่มีควำมแตกต่ำงกัน  ค ำแนะน ำในกำรให้ปุ๋ยแก่ต้นแตงเทศต่อไปนี้จึงเป็นค ำแนะน ำทั่วไป ส ำหรับ
แปลงปลูกพืชที่ไม่มีผลกำรตรวจวิเครำะห์ดิน 
 หำกแบ่งตำมวิธีกำรให้ปุ๋ยแก่แตงเทศในปัจจุบันแล้วอำจแบ่งได้ 2 วิธี คือกำรให้ปุ๋ยทำงดินและ
กำรให้ปุ๋ยทำงน้ ำ  
 

กำรให้ปุ๋ยเคมีทำงดิน 
 ในระหว่ำงกำรเตรียมดินก่อนปลูกได้มีกำรใส่ปุ๋ยรองพื้นให้แก่ต้นแตงเทศครั้งหนึ่งแล้ว แต่หลัง
กำรย้ำยปลูกต้องมีกำรใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มเติมอีกเป็นระยะๆในช่วงก่อนออกดอก ช่วงก ำลังออกดอกและติด
ผลอ่อน และช่วงก่อนผลแก่ ดังนี้ หลังย้ำยปลูก 7 วันให้ใส่ปุ๋ย  15 – 15 –15 ที่โคนต้นแตงเทศใน
ปริมำณ 15 กรัม/ต้น หรือ     50  กก./ไร่    เมื่ออำยุประมำณ   25  วัน และ 50 หลังย้ำยปลูก โรยปุ๋ย  



15 –15-15 อัตรำ 50 กก./ไร่   และเมื่ออำยุ 65 วันหลังย้ำยปลูกใช้ปุ๋ย 15 – 15 –15 อัตรำ 50 กก./ไร่ 
ร่วมกับปุ่ย 0- 0- 60   อัตรำ 25 กก./ไร่    หว่ำนลงที่ร่องระหว่ำงแปลงปลูก  ก่อนกำรให้น้ ำผ่ำนทำงร่อง
แปลง 
  
 กำรให้ปุ๋ยเคมีทำงน้ ำ 
 หำกมีกำรใช้ระบบน้ ำหยดกับกำรปลูกแตงเทศแล้ว  ควรที่จะใช้วิธีกำรให้ปุ๋ยทำงน้ ำแก่ต้นแตง
เทศ เพรำะเป็นวิธีที่ให้ประสิทธิภำพในกำรใช้ปุ๋ยดีที่สุด ท ำได้โดยกำรติดต้ังปั๊มปุ๋ยเข้ำที่ส่วนต้นทำงของ
ระบบน้ ำหยดก่อนเข้ำสู่แปลงปลูก และผสมปุ๋ยลงในถังผสมขนำดใหญ่ 80 – 200 ลิตร เป็นต้น เมื่อจุ่ม
สำยดูดจำกปั๊มปุ๋ยลงในถังผสมปุ๋ยและปล่อยให้ปั๊มท ำงำนเพื่อดูดปุ๋ยเข้มข้นขึ้นไปผสมกับน้ ำที่ก ำลัง
ผ่ำนเข้ำไปในแปลงปลูกสู่ต้นพืช กลำยเป็นน้ ำปุ๋ยเจือจำงหยดให้กับต้นแตงเทศแต่ละต้น ในควำม
เข้มข้นดังนี้  ธำตุไนโตรเจน (N) 150 – 200 มก./ลิตร ธำตุฟอสฟอรัส (P)  30- 50 มก./ลิตร และธำตุ
โปแตสเซียม (K) 150 – 200 มก./ลิตร ในช่วงหลังของกำรพัฒนำของผล ควรเพิ่มควำมเข้มข้นธำตุ
อำหำร     โปแตสเซียมให้มำกขึ้นอีกเล็กน้อยและลดควำมเข้มข้นของไนโตรเจนที่ให้ไปพร้อมกับน้ ำลง 
เพื่อเพิ่มควำมหวำนให้แก่แตงเทศก่อนกำรเก็บเกี่ยว    

ปัจจุบันปุ๋ยน้ ำส ำเร็จรูปที่อยู่ในรูปผงที่ละลำยน้ ำได้มีกำรน ำมำจ ำหน่ำยแล้ว มีมำกมำยหลำย
สูตรแตกต่ำงกันไปตำมบริษัทผู้ผลิต ในช่วงแรกของกำรเจริญเติบโตทำงใบและล ำต้นก่อนกำรออกดอก
ติดผล ควรใช้สูตรปุ๋ยที่ให้ธำตุไนโตรเจนสูง เช่น  20-20-20, 21–11-21, 10-10-20 หรือสูตรใกล้เคียง 
เป็นต้น แต่ภำยหลังเมื่อเริ่มออกดอกติดผลแล้ว ควรเปลี่ยนมำใช้สูตรปุ๋ยที่มีธำตโปแตสเเซี่ยมสูงขึ้น 
เช่น 14 –7- 28, 12 – 5 – 40  หรือสูตรใกล้เคียง เป็นต้น  ควำมเข้มข้นในถังปุ๋ยที่จะท ำกำรผสมเพื่อดูด
ไปผสมกับน้ ำแล้วได้ควำมเข้มข้นสุดท้ำยเท่ำกับที่ต้องกำรให้กับต้นแตงเทศนั้นจะขึ้นกับอัตรำกำรดูด
ปุ๋ยของปั๊มปุ๋ยและอัตรำกำรไหลของน้ ำเข้ำสู่แปลงปลูกซึ่งจะแตกต่ำงกันไปตำมชนิดและขนำดของปั๊ม
ปุ๋ยที่ใช้ และอัตรำกำรไหลของน้ ำเข้ำสู่แปลงค ำนวณมำจำกจ ำนวนหัวน้ ำหยดและอัตรำกำรหยดต่อหัว  
ในกำรนี้บริษัทผู้ขำยปุ๋ยสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรผสมได้ 

   
 กำรเพิ่มควำมหวำนในผลก่อนเก็บเกี่ยว 
 ก่อนเก็บเกี่ยว 1 สัปดำห์ให้ค่อยๆลดปริมำณกำรให้น้ ำแก่ต้นแตงเทศลงทีละน้อย จนถึง 2 วัน
ก่อนเก็บเกี่ยวให้ลดน้ ำลงจนกระทั่งต้นแตงปรำกฎเกิดอำกำรเหี่ยวในช่วงกลำงวัน กำรท ำเช่นนี้จะช่วย
เพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ ำตำลในผลแตงเทศและลดปัญหำกำรแตกของผลแตงเทศก่อนกำรเก็บเกี่ยว  แตงเทศ
ที่จัดว่ำมีควำมหวำนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นที่ต้องกำรของตลำด ควรมีค่ำควำมหวำนอยู่ที่ประมำณ 14 



องศำบริกซ์ ขึ้นไป หรืออย่ำงน้อยต้องไม่ต่ ำกว่ำ 12 องศำบริกซ์ ยิ่งมีค่ำมำกยิ่งหวำนมำก และเป็นที่
ต้องกำรของตลำดมำกขึ้น 
 

กำรเก็บเกี่ยว 
 เมื่อผลแตงสุกแก่ จะมีกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะภำยนอก คือ ในพันธุ์ที่ผิวมีร่ำงแหจะพบว่ำ
ร่ำงแหเกิดขึ้นเต็มที่คลอบคลุมทั้งผล  ผิวเริ่มเปลี่ยนสีและอ่อนนุ่มลง และในบำงพันธ์เริ่มมีกลิ่นหอม
เกิดขึ้น เกิดรอยแยกที่ขั้วจนในที่สุดผลจะหลุดออกจำกขั้ว  
 

  
          รอยแยกจะเกิดที่ขั้วผลเมื่อเริ่มสุก   
     

ในกำรเก็บเก่ียวผลแตงเทศเพื่อกำรจ ำหน่ำยจึงต้องเก็บเกี่ยวในระยะที่พอดี  หำกเก็บเร็วเกินไปจะได้ผล
แตงที่อ่อนเกินไป รสชำติยังไม่หวำนและมีน้ ำหนักน้อย  หำกเก็บเกี่ยวล่ำช้ำไป ผิวและเนื้อภำยในจะ
อ่อนนุ่มเกินไปไม่เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำและกำรจ ำหน่ำย 
  อำยุเก็บเกี่ยวของแตงเทศที่เหมำะสมนั้นขึ้นกับพันธุ์ ซึ่งมีทั้งพันธุ์เบำที่มีอำยุกำรเก็บเกี่ยว 60 –
65 วันหลังหยอดเมล็ด หรือ 30-35 วันหลังดอกบำน เช่น พันธุ์ซันเลด้ี ของบริษัทเพื่อนเกษตกร จ ำกัด 
และพันธุ์ซันเน็ท 858 ของบริษัทเจี๋ยไต๋เมล็ดพันธุ์ จ ำกัด  พันธุ์ปำนกลำงมีอำยุเก็บเกี่ยว 70 –75 วัน
หลังหยอดเมล็ดหรือ 40-45 วันหลังดอกบำน เช่น พันธุ์มอร์นิ่งซัน 875 ของบริษัทเจี๋ยไต๋เมล็ดพันธุ์ 
จ ำกัด และพันธุ์ฮันนีดิว ของบริษัทเพื่อนเกษตรกร จ ำกัด  และพันธุ์หนักที่มีอำยุเก็บเกี่ยวเกินกว่ำ 80 –
85  วันหลังเพำะเมล็ดหรือ 50-55 วันหลังดอกบำน เช่น พันธุ์เอ็มเมอรัลด์ สวีท ของบริษัทเพื่อน
เกษตรกร   เป็นต้น  นอกจำกกำรนับจ ำนวนวันแล้ว กำรเก็บเกี่ยวแตงเทศยังสำมำรถดูจำกลักษณะ
ภำยนอกได้ด้วย  แตงเทศที่เริ่มสุกแก่เก็บเก่ียวได้จะเริ่มมีกลิ่นหอมในพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมและมีรอยแยกที่
ขั้วผลเกิดขึ้นแสดงว่ำผลแตงก ำลังจะหลุดร่วงจำกต้น   โดยทั่วไปมักจะเก็บเกี่ยวเมื่อเกิดรอยแยก
ประมำณ 50 % หรือครึ่งหนึ่งของรอบขั้วผล ซึ่งเป็นระยะที่ผิวของผลแตงยังไม่อ่อนนุ่มจนเกินไป 



สำมำรถเก็บรักษำ    หรือขนส่งไปจ ำหน่ำยในตลำดได้โดยไม่กระทบกระเทือน และอยู่ตลำด   ได้อีก
ระยะหนึ่ง   
 
กำรเก็บรักษำ 
 แตงเทศเป็นผลไม้สำมำรถเก็บเกี่ยวในระยะที่ผลพัมนำเต็มที่แต่ยังถึงระยะสุกงอมและน ำมำ
บ่มให้สุกก่อนกำรบริโภคได้เช่นเดียวกับมะม่วง กล้วย และมะละกอ ดังนั้นถ้ำหำกเก็บเกี่ยวแตงเทศที่
แก่แล้วน ำมำวำงเก็บไว้ในสภำพอุณหภูมิห้อง (ประมำณ 27 –30 องศำเซลเซียส)  ผลแตงเทศจะเกิด
กำรสุกงอม เนื้อผลอ่อนนุ่มและเน่ำเสียในที่สุดในเวลำอันสั้น  หำกต้องกำรเก็บรักษำแตงเทศให้คง
รักษำสภำพเดิมไว้ให้นำนที่สุด เพื่อรอกำรจ ำหน่ำยหรือขนส่งไปจ ำหน่ำยในสถำนที่ห่ำงไกล ควรจะต้อง
เก็บแตงเทศในสภำพที่มีอำกำศเย็น ประมำณ 2 –5 องศำเซลเซียส และมีควำมชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 95 % 
จะสำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำแตงเทศออกไปได้นำนถึง  15 วัน  ในระหว่ำงกำรขนส่งและวำง
จ ำหน่ำยหำกสวมผลแตงเทศไว้ในถุงตำข่ำยโฟมจะช่วยป้องกันกำรกระแทกระหว่ำงกันกันให้เกิดรอย
ช้ ำได้ 

  
                                     ผลแตงเทศหุ้มด้วยตำข่ำยโฟมระหว่ำงกำรวำงจ ำหน่ำย             
 
 
 
โรคที่ส ำคัญ 
 
 โรครำน้ ำค้ำง เป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อรำชนิด Pseudoperonospora  ชนิดหนึ่งซึ่งระบำดใน
สภำพอุณหภูมิต่ ำและมีควำมชื้นสูง  อำกำรของโรคเกิดขึ้นบนใบเป็นแผลสีน้ ำตำลอ่อน มีเส้นใยของ
เชื้อรำสีขำวหม่นเกิดขึ้นที่ใต้ใบบริเวนที่ตรงกับแผล  เมื่ออำกำรรุนแรง ท ำให้ใบแห้ง และเถำตำยได้ 
ในขณะที่ก ำลังออกดอกติดผล   
 



 
   อำกำรของโรครำน้ ำค้ำงบนใบ                 

เป็นโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญส ำหรับกำรปลูกแตงเทศในฤดูฝนของประเทศไทยที่มีสภำพแวดล้อมที่
อ ำนวยต่อกำรระบำดของเชื้อโรค กำรป้องกันก่อนกำรเกิดโรคในฤดูฝน ควรมีกำรฉีดสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดเชื้อรำ จ ำพวกมำเน็บ หรือ ไซเน็บ เป็นระยะๆ ทุกสัปดำห์  ถ้ำหำกพบว่ำเชื้อรำเข้ำท ำลำยแล้วควร
ควบคุมอำกำรของโรคด้วยสำรเคมีก ำจัดเชื้อรำที่มีฤทธิ์ดูดซึม เช่น ริโดมิล   ส ำหรับต้นที่มีอำกำรรุนแรง
แล้ว ควรถอนต้นทิ้งแล้วน ำมำเผำไฟเสีย เพื่อป้องกันกำรเชื้อโรคแพร่กระจำยออกไปมำกยิ่งขึ้น   
 โรคเหี่ยวจำกเชื้อฟูซำเลียม (Fusarium wilt)  เกิดจำกเชื้อรำชนิด Fusarium ที่อยู่ในดิน ท ำ
ให้ต้นแตงเทศเกิดอำกำรใบเหลืองและเหี่ยวอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกเชื้อโรคเข้ำท ำลำยในท่อน้ ำท่อ
อำหำร กำรรักษำท ำได้ค่อนข้ำงล ำบำกเพรำะเชื้อโรคอยู่ในดิน เมื่อพบว่ำมีต้นเป็นโรคนี้ ควรถอนต้นที่
เป็นโรคทิ้ง  กำรปรับค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินให้มีค่ำสูงขึ้น จะช่วยชลออำกำรของโรคนี้ได้  ถ้ำ
พบว่ำเกิดโรคนี้อย่ำงรุนแรงในพื้นที่ปลูกใด ควรงดกำรปลูกพืชในวงศ์แตงนี้ซ้ ำในที่เดิมในฤดูติดกัน 

โรคใบด่ำงจำกเชื้อไวรัส  ต้นแตงเกิดอำกำรใบด่ำงเหลือง  หยักเป็นคลื่น ใบเล็กลง ยอด
ต้ังขึ้น ท ำให้แตงชะงักกำรเจริญเติบโต ไม่ออกดอกและติดผล  ถ้ำพบว่ำเริ่มมีต้นแตงเทศเป็นโรคนี้ ควร
รีบถอนต้นนั้นทิ้ง และน ำไปเผำท ำลำย  ในกำรป้องกันกำรเกิดโรคนั้นต้องหลีกเลี่ยงกำรปลูกพืชชนิดอ่ืน
ในวงศแ์ตงในบริเวณใกล้เคียง  และพยำยำมก ำจัดแมลงศัตรูพืชทีเป็นพำหะของโรคนี้ คือ แมลงหวี่ขำว 
เพลี้ยไฟ และเพลี้ยอ่อน   โดยกำรฉีดพ่นสำรเคมีก ำจัดแมลง  เป็นระยะๆ  แต่ต้องงดกำรฉีดก่อนกำร
เก็บเก่ียว 

                                            
             อำกำรโรคใบด่ำงจำกเชื้อไวรัส                        



 โรครำแป้งขำว (Powdery mildew) เกิดจำกเชื้อชนิดหนึ่ง ระบำดในสภำพอุณหภูมิและ
ควำมชื้นสูง อำกำรเกิดบนใบ และผล ท ำให้ใบกรอบเป็นสีน้ ำตำล อำจเกิดร่วมกับโรครำน้ ำค้ำง  
ป้องกันก ำจัดได้ด้วยกำรรฉีดพ่นก ำมะถันผง หรือ สำรป้องกันก ำจัดเชื้อรำเบนโนมิล (Benomyl) 
 

 
 
แมลงศัตรูท่ีส ำคัญ 
 เพลี้ยไฟ (Thrips)  เป็นแมลงที่มีขนำดเล็กมำกเท่ำปลำยเข็ม ตัวอ่อนมีสีแดง ตัวแก่เป็นสีด ำ 
ดูดน้ ำเลี้ยงที่ปลำยยอดอ่อนของต้น ท ำให้ยอดชะงักกำรเจริญเติบโต  หดสั้น บิดเบี้ยว  ระบำดมำกใน
สภำพอำกำศร้อนและแห้ง ของฤดูร้อน โดยมีลมเป็นพำหะพำเพลี้ยไฟเคลื่อนย้ำยมำจำกที่อ่ืน ป้องกัน
ก ำจัดได้ด้วยกำรปลูกพืชที่กันชนที่ต้ำนทำนเพลี้ยไฟ เช่น มะระ ล้อมรอบแปลง และฉีดพ่นด้วยสำรเคมี
ป้องกันก ำจัดแมลง แลนเนท 
 ด้วงเต่ำแตง (Leaf beatle) เป็นแมลงปีกแข็ง ล ำตัวยำวประมำณ 1 ซม. ปีกมีสีเหลืองปนส้ม 
กัดกินใบแตง ให้แหว่งเป็นวงๆ    ถ้ำระบำดและท ำควำมเสียหำยให้กับใบจ ำนวนมำก ให้ฉีดพ่นด้วย
สำรเคมีก ำจัดแมลง เซฟวิน 85  หรือต้ังแต่ก่อนย้ำยปลูก ให้หยอดสำรเคมีก ำจัดแมลงชนิดดูดซึม คือ 
คำร์โบฟูรำน หรือฟูรำดำน ที่ก้นหลุม ก่อนย้ำยปลูก ซึ่งจะมีฤิทธ์ป้องกันแมลงต่ำงๆได้ประมำณ 45 วัน 
แต่ไม่ควรใช้สำรเคมีชนิดนี้อีกในระหว่ำงกำรเจริญเติบโตและติดผล เพรำะจะตกค้ำงในผลผลิต เป็น
อันตรำยต่อผู้บริโภค 
 



  
     ด้วงเต่ำแตงกัดกินใบ       
 หนอนชอนใบ  (Leaf minor) เป็นแมลงตัวเล็กที่ชอนไชอยู่ใต้ผิวใบ กัดกินเนื้อใบเป็นทำงยำว
คดเค้ียวไปทั่วทั้งผืนใบ  โดยทั่วไปไม่พบว่ำมีกำรระบำดมำกในพืชตระกูลแตงเท่ำใดนัก แต่ในกรณีที่มี
กำรระบำดมำกและเกิดขึ้นในระยะแรกของกำรเจริญเติบโตจะท ำให้พื้นที่ใบเสียหำยส่งผลให้
กระทบกระเทือนต่อกำรเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่อไปของต้นแตงเทศ  วิธีกำรก ำจัดต้องใช้สำรเคมี
ชนิดดูดซึมเท่ำนัน้จึงจะได้ผล เช่น อะบำเมคติน เป็นต้น แต่ไม่ควรฉีดในระยะก่อนเก็บเก่ียว 
   แมลงวันผลไม้ (Melon fruit fly) เป็นแมลงที่ท ำควำมเสียหำยแก่ผลไม้มำกที่สุดชนิดหนึ่ง ตัว
เมียจะวำงไข่ในผลไม้ใกล้สุก  ท ำให้เกิดตัวหนอนชอนไชอยู่ในผล ท ำให้เกิดแผล เน่ำเสียรำคำ วิธีดีที่สุด
ในกำรป้องกันคือกำรห่อผลก่อนท่ีผลไม้จะสุกงอม 
 

           
แมลงวันผลไม้ทีท ำควำมเสียหำรแก่ผลไม้ 
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