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ท่ีมา : เอกสารเผยแพรของกรมสงเสริมการเกษตร
•  คํ าน ํา
•  การปลูกแตงโม
•  ฤดูปลูก
•  พันธุแตงโม
•  ดินและการเตรียมดิน
•  การดูแลรักษา
•  วิธีชวยใหเมล็ดแตงโมงอกเร็วข้ึน
•  ปุยและการใหปุยแตงโม
•  วิธีการใสปุยใหกับตนแตงโม
•  ปุยท่ีใสเสริมหลังปลูก
•  การใหนํ้ าและการดูแลรักษาแปลง
•  ประโยชนของการคลุมดวยฟาง
คํ าน ํา
แตงโมเปนผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารูจักบริโภคกัน

มานานแลว นอกจากนิยมใชผลรับประทานแลว สวนของผลออนยอดออน ยังใชในการปรุงอาหารได
หลายชนิด แตงโมเปนพืชที่ปลูกงายสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปแตงโม
ปลูกไดในดินแทบทุกชนิดแตปลูกไดดีในสภาพดินรวนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเปนกรด เปนดาง 
ประมาณ   5.0 –7.5 มี การระบายน้ํ าไดดี

เอกสารเผยแพรเร่ืองน้ี นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จ ําเปนในการปลูกแตงโม การดูแล
รักษา ฯลฯ รวมท้ังใชพัฒนาการปลูกแตงโมใหไดผลผลิตท่ีมีปริมาณและคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึนได

•  การจัดเถาแตงโม
•  การชวยผสมเกสรดวยมือ (การตอดอก)
•  การปลิดผลท้ิง
•  การเก็บผลแตงโม
•  โรคที่ส ําคัญ
•  แมลงศัตรูท่ีสํ าคัญ
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การปลูกแตงโม
แตงโมเปนผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารูจักบริโภคกันมานาน

แลว นอกจากนิยมใชผลรับประทานแลว  สวนของผลออนยอดออน ยัง
ใชในการปรุงอาหารไดหลายชนิด แตงโมเปนพืชที่ปลูกงายสามารถ
ปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปแตงโมปลูกไดใน
ดินแทบทุกชนิดแตปลูกไดดีในสภาพดินรวนปนทราย ซึ่งมีสภาพความ
เปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.0–7.5 มีการระบายน้ํ าไดดี

ฤดูปลูก

เน่ืองจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะวาในชวงดัง
กลาวจะปลูกแตงโมไดยากลํ าบาก เน่ืองจากตนแตงโมไมชอบฝนชุกจะตายดวยโรคเถาเหี่ยวเปนสวน
ใหญ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเนางายอีกท้ังรสชาติจะไมหวานจัดเหมือนแตงโมท่ีปลูกในฤดู
แลง หรือในฤดูหนาว ฉะน้ันจึงควรเร่ิมปลูกแตงโมต้ังแตตนเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และ
เก็บเกี่ยวคร้ังสุดทายในเดือนมิถุนายน  ซึ่งยังเปนตนฤดูฝนอยู และมีผูตองการบริโภคแตงโมกันมาก

พันธุแตงโม
ท่ีนยิมปลูกมี 2 พันธุ คือ
พันธุเบาที่รูจักกันโดยทั่วไป คือพันธุ ชูการรเบบี่ ผลกลมสีเขียวคล้ํ า อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับ

จากวันงอก อีกพันธุหนึ่งไดแก
พันธุหนัก คือ พันธุชารลสตันเกรย ผลสีเขียวออน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ อายุ

เก็บเกี่ยว 85 วัน นับจากวันงอก
พันธุแตงโมเหลือง เปนพันธุลูกผสม เน้ือสีเหลือง ผลกลม สีเขียวออนลายเขียวเขม อายุเก็บ

เกี่ยวประมาณ 70-75 วัน

ดินและการเตรียมดิน
แตงโมเปนพืชที่หยั่งรากลึกมากกวา 120 เซนติเมตร และตองการดินท่ีอุดมสมบูรณ มีความชุม

ชื้นมากพอ ฉะน้ันถามีการไถพรวนหรือขุดยอยดินใหมีหนาดินรวนโปรงและลึกก็จะชวยปองกันการขาด
น้ํ าไดเปนอยางดีในระยะท่ีตนแตงโมกํ าลังเจริญเติบโต การเตรียมดินใหหนาดินลึกรวนโปรง จะชวยท ํา
ใหดินน้ันยึดและอุมความชื้นไดมากข้ึน และเปนทางเปดใหรากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใตดินซึ่งจะ
ชวยใหรากหาอาหารและน้ํ าไดกวางไกลยิ่งข้ึนและเปนการชวยทํ าใหพืชสามารถใชน้ํ าใตดินมาเปน
ประโยชนไดอยางดีอีกดวย ถาจ ําเปนตองปลูกแตงโมในหนาฝนควรเลือกปลูกในดินท่ีมีการระบายน้ํ าดี 
คือเปนดินเบา หรือดินทราย แตถามีท่ีปลูกเปนดินหนัก หรือ คอนขางหนัก ควรปลูกแตงโมในหนาแลง 
และขุดดิน หรือไถดินใหลึกมากที่สุดจะเหมาะกวา
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การปลูก
ใชเมล็ดพันธุชูการเบบ้ี อัตรา 40-50 กรัม/ไร เมล็ดพันธุชารลสตันเกรยและพันธุเหลือ อัตรา 

250 – 500 กรัม/ไร โดยหยอดเปนหลุมใหแตละหลุมในแถวหางกัน 90 เซนติเมตร สวนแถวของแตง
น้ันควรใหหางจากกันเทากับความยาวของเถาแตงโม หรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมใหมี
ความกวางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร สวนในดินเหนียวขุดหลุมใหลึก
ประมาณ 10 เซนติเมตร ใชปุยคอกท่ีละเอียดคลุกเคลากับดินบน ใสรองกนหลุมๆ ละ 4-5 ลิตร 
เตรียมหลุมท้ิงไว 1 วัน แลวจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด

การดูแลรักษา
เม่ือหยอดเมล็ดแลวตองรดน้ํ าใหชุม เม่ือแตงโมข้ึนมามีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหเหลือหลุม

ละ 2-3 ตน โดยคัดเลือกเอาแตตนแข็งแรงไว แตถาปลูกใหตนหางกัน 90 เซนติเมตร และแถวหางกัน 
3 เมตรแลว ก็เหลือหลุมละ 3 ตนได รวมแลวในเน้ือท่ี 1 ไร จะมีตนแตงโมอยูประมาณ 1,700 ตน
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ีชวยใหเมล็ดแตงโมงอกเร็วขึ้น
สํ าหรับผูท่ีหยอดเมล็ดแตงโมในฤดูหนาว มักจะพบวาแตงโมงอกชา หรือไมงอกเลย ท้ังน้ีเพราะ

 ถาอุณหภูมิในดินปลูกต่ํ ากวา 15.5 องศาเซลเซียส เมล็ดแตงโมจะไมงอกโดยธรรมชาติ ฉะน้ันเพ่ือ
ัดปญหาเมล็ดไมงอกในฤดูหนาว ควรท ําการหุมเมล็ดโดยแชเมล็ดแตงโมในน้ํ าอุนๆ ในบาน จะชวย
ใหเมล็ดแตงโมงอกไดเร็วข้ึน และงอกไดอยางสม่ํ าเสมอ เม่ือรากเร่ิมโผลออกมาจากเมล็ด ก็เอาไป
าะในถุงหรือกระทงใบตองได รอจนกลามีใบจริงแลว 2-3 ใบ จึงนํ าลงปลูกในไร หรือหากไมสะดวก
ราะตองการประหยัดแรงงาน ก็อาจนํ าเมล็ดท่ีงอกน้ันไปปลูกในแปลงไดเลย โดยหยอดลงในหลุมแบบ
ียวกับหยอดเมล็ดท่ียังไมงอก แตตองใหน้ํ าในหลุมท่ีจะหยอดลวงหนาไว 1 วัน เพ่ือใหดินในหลุมช้ืน
เหมาะ หยอดเมล็ดท่ีงอกแลวกลบดินทับหนาไมเกิน 1 เซนติเมตร แลวรดน้ํ า ตนแตงโมจะข้ึนมา
ํ ่าเสมอกันท้ังไร

ุ ยและการใหปุยแตงโม
ปุยคอก การใสปุยคอกใหแกแตงโมก็มีความส ําคัญมาก เพราะปุยคอกชวยท ําใหดินรวนโปรง 

ยท ําใหดินมีธาตุอาหารมากข้ึน แลวยังชวยท ําใหปุยวิทยาศาสตรอยูในสภาวะสมดุลเปนประโยชนตอ
มากขึ้นดวย ควรใสปุยคอกในพ้ืนท่ีปลูกจริงอัตราไรละ 2-4 ตน
ปุยวิทยาศาสตรหรือปุยเคมี   ควรใชปุยเคมีอัตราสวน 1:1:2 ซึ่งไดแกปุยเคมี สูตร 10-10-

 เปนตน หรือใชปุยสูตรใกลเคียงได เชน ปุยสูตร 13-13-21 ใสในอัตราไรละ 100-150 กิโลกรัม 
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จะตัดสินใจใสปุยมากหรือนอยก็ตองดูความอุดมสมบูรณของดิน และราคาแตงโมประกอบดวย ปกติแล
วจะใชปุยวิทยาศาสตรประมาณ 120-150 กก./ไร ตอฤดูปลูก

วิธีการใสปุยใหกับตนแตงโม
ผูปลูกแตงโมสวนใหญยังนิยมใสปุยเคมี ลงบนผิวดินโดยหวาน หรือวางเปนกระจุกหนาดิน แลว

รดน้ํ าเพ่ือใหปุยละลายน้ํ าลงไปสูรากแตงโม การใสปุยวิธีดังกลาวน้ี เปนวิธีที่จะท ําใหเปลืองปุยมาก  ราก
พืชจะไดรับธาตุไนโตรเจนกับโปแตสเซียมจากปุยเคมีเทาน้ัน แตจะไมไดรับธาตุฟอสฟอรัสจากปุยเคมี
น้ันเลย หรือไดรับก็ไดรับเพียงเล็กนอยเทาน้ันเพราะตามปกติธาตุฟอสฟอรัสจะไมเคล่ือนยายจากผิว
หนาดินลงไปสูรากแตงโมแตอยางใด ซึ่งธาตุฟอสฟอรัสน้ันก็เปนธาตุที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตของ
แตงโม มากพอสมควรทีเดียว

ฉะน้ัน การใสปุยเคมี จึงควรใสไวใตดินเปนกลุมๆ เชนใสรองกนหลุมกอนปลูก หรือใสไวใตผิว
ดินหางจากโคนตนแตงโมสัก 1 ฟุต ใสเปนกลุม แตงโมจะไดรับปุยอยางเต็มท่ี

ตารางตอไปน้ีเปนตารางการใสปุยใหกับตนแตงโม โดยแยกแมปุยเดี่ยวๆ ใสตามความตองการ
ตามธรรมชาติของแตงโม

ตาราง แสดงการใสปุยตามความตองการธาตุอาหารตามธรรมชาติของแตงโม
ปุยท่ีใสเสริมภายหลังจากการเจริญเติบโต

ชนิดปุย ปุยใสรองพื้น
(กก./ไร)

ใสครั้งที่ 1
(กก./ไร)

ใสครั้งที่ 2
(กก./ไร)

ใสครั้งที่ 3
(กก./ไร)

รวมปริมาณ
ปุยท้ังหมด
(กก./ไร)

ปุยคอกหรือปุยหมัก
ปุยยูเรีย
ปุยทริปเปลซูปเปอร
ฟอสเฟต
ปุยโปแตสเซียม
คลอไรด

1,600
     12
      24

     16

-
4
-

-

800
    8

-

-

-
8
-

12

2,400
       32
        24

        28

การใสปุยตามตารางใชปุยขางบนน้ี เปนการใสปุยใหตนแตงโมตามระยะเวลาที่ตนแตงโม
ตองการใช ซ่ึงจะพอเหมาะพอดี ไมมากหรือนอยเกินไป
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ปุยท่ีใสเสริมหลังปลูก
ตองคํ านึงถึงอยูเสมอวา รากแตงโมสวนใหญเดินตามแนวนอนขนาดกับผิวดิน และเถาของมัน 

ฉะน้ันการใสปุยหลังปลูกควรใสท่ีปลายราก และตองไมใสมากจนปุยเขมขนเกินไป และตองใหปุยอยูใน
รูปที่คอยๆ ละลายน้ํ า เพื่อใหรากดูดซับเอาไปใชไดพอดี

เวลาของการใสปุยเพ่ิมภายหลังปลูก
การใสปุยเสริมคร้ังท่ี 1  ใสแบบโรยรอบตนดวยยูเรีย  ใสเม่ือตนแตงโมมีใบจริงประมาณ 5 ใบ 

(ปุยยูเรียโรยที่ผิวดินได)
การใสปุยเสริมคร้ังท่ี 2  ใสปุยยูเรียดานขางแถวของตนแตงโม ใสเม่ือเถาแตงโมทอดยาวได

ประมาณ 1 ฟุต ควร พรวนดินกอนแลวจึงใสปุยแลวปดคลุมดวยฟาง
การใสปุยเสริมคร้ังท่ี 3  ใสปุยยูเรียและโปแตสเซียมคลอไรด โดยใสดานขางแถวของตนแตง

โม ใสเม่ือเถาแตงโมมีความยาวไดประมาณ 7 ฟุต หรือประมาณ 90 เซนติเมตร (ปุยท้ังสองชนิดน้ีโรย
บนผิวดินได

การใหน้ํ าและการดูแลรักษาแปลง
ตามธรรมชาติตนแตงโมตองการผิวดินชุมช้ืน แตไมถึงกับแฉะ โดยเฉพาะอยางย่ิงตอนท่ีผลแตง

โมกํ าลังเจริญเติบโตเปนตอนท่ีตนแตงโมตองการน้ํ ามาก การใหความชุมช้ืนแกดินในแปลง ควรใหทั้ง
แปลงเพื่อปองกันไมใหหนาดินแหงแข็งและจับปกซึ่งจะท ําใหดินขาดอากาศออกซิเจน ถาดินขาดอากาศ
เม่ือใด รากแตงโมจะไดรับน้ํ า และธาตุอาหารอยฦูในขอบเขตท่ีจํ ากัดไปดวยดินท่ีขาดน้ํ าแลวแหงแข็งทํ า
ใหขาดอากาศไปดวยน้ันคือดินเหนียวและดินท่ีคอนขางหนัก สวนดินทรายและดินรวนทราย รากแตงโม
จะไมขาดอากาศ แมวาจะขาดน้ํ าก็ตาม ดินรวนทรายและดินทรายสามารถไถพรวนใหหนาดินลึกมากๆ 
ได เพื่อใหสามารถยึดจับความช้ืนท่ีเราใหไวไดมากข้ึน สวนดินเหนียวน้ันไมสามารถไถพรวนใหลึกเทา
ดินทราย หรือดินรวนทรายได เพราะเน้ือดินทัง้เหนียวและแนนอุมน้ํ าไวในตัวไดมากกวาดินทราย แตก็
คายน้ํ าออกจากผิวดินไดไวมาก และดูดซับความช้ืนไดต้ืนกวาดินทราย หรือดินรวนทราย จงึทํ าใหตอง
ใหน้ํ ากับตนแตงโมท่ีปลูกในดินเหนียวมากกวา คือตองใหน้ํ าอยางนอย 5 วันคร้ัง หรือรดน้ํ าทุกวันๆ ละ
คร้ัง

ประโยชนของการคลุมดวยฟาง
เม่ือเถาแตงโมเจริญเติบโตไดระยะหนึ่ง เราควรจะปดคลุมหนาดินดวยฟาง การคลุมดินดวยฟาง

จะมีผล  ดังน้ีคือ :
1)  ชวยรักษาความชุมช้ืนในดินใหคงอยูไดนาน ทํ าใหรากแตงโมดูดซับธาตุอาหารในดินไดติด

ตอกนัโดยไมขาดตอน
2)  ทํ าใหตนแตงโมเปนโรคทางใบนอยลง เพราะตนและเถาเล้ือยอยูบนฟางไมไดสัมผัสกับดิน
3) ปองกันไมใหดินรอนจัดเกินไป
4)  เปนการรองผลทํ าใหสีของผลสม่ํ าเสมอ
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5)  ควบคุมไมใหหญาขึ้นและเจริญเติบโตมาแขงกับแตงโม เพราะแตงโมแพหญามากเนื่องจาก
หญาสวนใหญมีใบปรกดิน เถาแตงโมน้ันทอดนอนไปกับผิวดิน หากหญาข้ึนคลุมแตงโมเม่ือใด หญาจะ
บังใบแตงโมไมใหถูกแดดทํ าใหใบแตงโมปรุงอาหารไมไดเต็มที่ และจะออนแอลงทันทีในที่สุดจะตาย
หมด ภายในเวลา 2-3 สัปดาห เทาน้ัน

การจัดเถาแตงโม
ถาปลอยใหเถาแตงโมเล้ือยและแตกแขนงไปตามธรรมชาติ เถาแตงของแตละตนก็จะเล้ือยทับ

กัน และซอนกันจนหนาแนน ทํ าใหผลผลิตลดนอยลง สืบเน่ืองมาจากแมลงชวยผสมเกสรไดไมท่ัวถึง
เพราะไมอาจแทรกหาดอกไดทั้งหมด ฉะน้ัน เม่ือเถาแตงโมเจริญเติบโตไปจนมีความยาว 1-2 ฟุต ควร
ไดมีการจัดเถาใหเล้ือยไปในทางเดียวกันและตัดเถาใหเหลือไวตนละ  4 เถา เถาท่ีเปนเหลาน้ันออก ให
คงเหลือไวตนละ 4 เถา ซ่ึงเปนเถาท่ีสมบูรณท่ีสุดไวตามเดิม

การช

แมลง
ตายห
แตเวล
ผสมเ
ออกเ
ตัวเม
เกสรต
วยผสมเกสรดวยมือ (การตอดอก)
ผูปลูกแตงโม  มักประสบปญหาแตงโมไมติดผลเน่ืองจากไมมีแมลงชวยผสม เพราะใชสารฆา
ฉีดพนตนแตงโมมากไปและไมเลือกเวลาฉีด ทํ าใหแมลงที่ชวยผสมเกสรเชน ผึ้ง ถูกสารฆาแมลง
มด จึงเกิดปญหาไมมีผึ้งชวยผสมเกสร  จึงตองใชคนผสมแทน เราสามารถผสมพันธุแตงโมไดต้ัง
า 06.00 น. ถึง 10.00 น. หลังจากเวลา  10.00 น.ไปแลวดอกตัวเมีย จะหุบและไมยอมรับการ
กสรอีกตอไป การผสมดวยมือทํ าไดโดยเด็ดดอกตัวผูท่ีบานมาปลิดกลีบดอกสีเหลืองของดอกตัวผู
สียกอน จะเหลือแตอับเรณู ซ่ึงมีละอองเกสรตัวผูเกาะอยูท่ัวไป จากน้ันจึงควํ ่าดอกตัวผูลงบนดอก
ียใหอับเรณูของดอกตัวผู แตะสัมผัสกับเกสรตัวเมียโดยรอบ ใหละอองเกสรตัวผูสีเหลืองจับอยูบน
ัวเมียท่ัวกันท้ังดอก ก็เปนอันเสร็จส้ินการผสมซ่ึงวิธีน้ีชาวบานเรียกวา “การตอดอก”
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ารปลิดผลท้ิง
แตงโมผลแรกที่เกิดจากเถาหลัก สวนใ

นาดเล็กและคุณภาพต่ํ าเราควรปลิดทิ้งต้ังแตลูกยัง
ละแตงที่มีลักษณะผลบิดเบี้ยวก็ควรปลิดทิ้งดวย ข
ลิดท้ิงไมควรปลอยใหโตเกินลูกปงปอง หรือผลฝร
ี่ปลิดทิ้งน้ีสามารถขายเปนผลแตงออนได และตล
ิยมอีกดวย ควรเล้ียงตนแตงโมไวเถาละลูกจะดีท่ีส
ตงโมเถาหนึ่งๆ อาจติดเปนผลไดหลายผล ใหเลือ
ีกานข้ัวผลขนาดใหญและรูปทรงผลไดรูปสม่ํ าเสมอ
าพสูงเพราะ ขนาดกานข้ัวผลมีความสัมพันธกับขน
ลเล็กก็จะเล็ก

ารปฏิบัติตอผลแตงโมภายหลังผสมติดเป
ดอกตัวเมียของแตงโม ท่ีไดรับการผสมเกส

ันไปวันตอวัน เม่ือผลแตงโมมีขนาดเทากับกะลาม
างถูกแสงแดดกอนเก็บเกี่ยว 10 วัน เพ่ือใหผลแ
ากข้ึนอีก

ารเก็บผลแตงโม
แตงโมเปนพืชชนิดหนึ่ง ท่ีผลแกแลวไมแสด

ริก ซ่ึงจะเปล่ียนสีเปนสีแดง  หรือไมเหมือนกับผล
ารดูวาแตงโมแกเก็บไดหรือยัง จึงตองพิถีพิถันมาก

1) คาดคะเนการแกของผลแตงโมดวยก
องอากาศ

การตอดอกโดยเด็ดดอกตัวผูท่ีกํ าลังบาน
แลวปลิดกลีบดอกสีเหลืองออกใหหมด
หญมี
เล็กๆ 
นาดที่
ัง่ แตง
าดยัง
ดุ เถา
กผลที่
ท้ังผลไว 
าดของผ

นผลแล
รอยางสม
ะพราว ค
ตงมีสีสม

งอาการ
มะมวง 
กวาปกต
ารนับอา

นํ าดอกตัวผูท่ีปลิดกลีบดอกออก
แลวคว่ํ าลงบนดอกตัวเมีย
ซึ่งจะท ําใหผลแตงโมมีขนาดใหญและมีคุณ
ล ถากานขั้วผลใหญ ผลก็จะใหญ ถากานข้ัว

ว
บูรณก็จะเจริญเติบโตอยางสม่ํ าเสมอติดตอ
วรเอาฟางรองใตผล เพื่อไมใหผิวผลสัมผัส
ํ่ าเสมอทั่วทั้งผล จะท ําใหแตงโมมีรสหวาน

วาสุกงอกใหเห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือ
ซ่ึงท้ังเปล่ียนสีแลวยังมีกล่ินหอมดวย ฉะน้ัน
อีิกเล็กนอยคือ
ยุ ซ่ึงข้ึนอยูกับพันธุของแตงโม และอุณหภูมิ
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1.1 แตงโมพันธุเบา(ชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ํ า)จะแกเก็บไดภายหลังดอกบาน ประมาณ  
35-42 วัน

1.2 แตงโมพันธุหนัก (ชารลสตันเกรยผลยาวสีเขียวออนมีลาย) จะแกเก็บไดภายหลังดอก
บานประมาณ 42-45 วัน

2)   คาดคะเนการแกของผล ดวยการดูลักษณะที่พบไดทั่วไปเมื่อแตงโมแก
  2.1 มือเกาะทีอ่ยูใกลกับข้ัวของผลมากท่ีสุด เปล่ียนเปนสีเหลืองและแหงเปนบางสวนจากปลาย
มาหาโคน

2.2 วัดความแกออนของผลแตงโมไดจากการดีดฟงเสียง หรือตบผลเบาๆ ฟงเสียงดูถามีเสียง
ผสมกนัระหวางเสียกังวานและเสียงทึบ แตงจะแกพอด(ีแก  75%) มีเน้ือเปนทรายถาดีดแลวเปนเสียง
กังวานใส แสดงวาแตงยังออนอยู ถาดีดแลวเสียงทึบเหมือนมีลมอยูขางใน แตงจะแกจัดเกินไปที่ชาว
บานเรียกวา “ไสลม” (แตวิธีน้ีใชไมไดกับผลแตงท่ีเปนโรคเถาตาย) ควรเก็บผลตอนบายไมควรเก็บผล
ตอนเชาเพราะจะท ําใหผลแตงแตกได

2.3  สังเกตนวลของผล ถาจางลงกวาปกติแสดงวาแตงเร่ิมแก

โรคท่ีสํ าคัญ
1.  โรคเถาเห่ียว (ที่เกิดจากเชื้อราฟวซาเรียม) แตงโมท่ีเปนโรคน้ีสีใบจะซีด ใบและเถาจะเหี่ยว

จริงบริเวณโคนเถาท่ีใกลกับดิน จะแตกตามยาวและมีน้ํ าเมือกซึมออกมา เม่ือผาไสกลางถาดูจะเห็นภาย
ในเปนสีน้ํ าตาล โรคน้ีจะระบาดมากในชวงแตงโมออกดอก การปลูกซ้ํ าที่เดิม โรคน้ีจะระบาดรุนแรงมาก

สาเหตุ
1. เชื้อรานี้เจริญและท ําลายแตงโมไดดีที่อุณหภูมิระหวาง 24-28 องศาเซลเซียส
2. ขณะแตงกํ าลังเจริญเติบโตมีฝนตกติดตอกันยาวนาน
3. ดินมีธาตุไนโตรเจนอยูสูง แตมีธาตุฟอสฟอรัส (P2O5) และโปแตสเซี่ยม (K2O) อยูต่ํ า
4. ดินเปนกรดจัด
การปองกัน
1. อยาปลูกแตงโมซ้ํ าที่เดิม
2.  เร่ิมคลุกเมล็ดพันธุดวยสารเคมีไดเทนเอ็ม – 45 อัตรา 15 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม 

กอนนํ าไปปลูก
2. ใชปูนขาวใสดินเพ่ือแกความเปนกรดของดิน ในอัตราไรละ 500 กิโลกรัม
3. ใชสารเคมีไดเทน ท่ีมีความเขมขน 1 : 5 ฉดีที่ ตนพืชจะชวยทํ าใหเช้ือโรคชะงักลง
4.  สารเคมีกลุมพีซีเอ็นบี เชน เทอราคลอร ในอัตรา 60 ซีซ.ี ผสมน้ํ า 20 ลิตร ราดลงในหลุม

แตงโมที่เกิดโรคและบริเวณขางเคียงทุก 7 วัน
2. โรคเถาเห่ียว (ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) ลักษณะท่ีมองเห็นในคร้ังแรก คือ ใบในเถาจะเหี่ยว

ลงทีละใบ การเหี่ยวจะเหี่ยวจากปลายเถามาหาโคนเถาหนึ่ง เมื่อเหี่ยวมาถึงโคนเถาก็จะเหี่ยวพรอมกัน
หมดทั้งตน แตใบยังคงเขียวอยู และพืชตายในทันทีที่พืชเหี่ยวทั้งตนสาเหตุของการเหี่ยวก็คือเชื้อ
แบคทีเรียไปอุดทอสงน้ํ าเล้ียงในตนแตงโม ถาเอามีดเฉือนเถาตามยาวดูจะเห็นวากลางลํ าตนในเถาฉ่ํ า
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น้ํ ามากกวาปกติเชื้อแบคทีเรียน้ีอาศัยอยูในตัวของแมลงเตาแตงตนแตงโมไดรับเช้ือโรคจากการกัดกินใบ
ของแมลงเตาแตงน้ี เม่ือเชื้อแบคทีเรียเขาสูตนแตงโมทางแผลที่แมลงเตากัดกิน ก็จะเพิ่มปริมาณข้ึน
อยางรวดเร็ว แลวก็กระจายตัวเขาสูทอนํ ้าและอาหารของแตงโม เราอาจปองกันกันและรักษาไดโดยฉีด
สารเคมีเซวิน  85 ปองกันแมลงเตาแตงและใชยาปฏิชีวนะสเตรปโตมัยซิน เชน อะกริมัยซิน ฉีดพนทุก
สัปดาห ใชอัตราสวนผสมตามท่ีแจงไวในซองบรรจุสารเคมีท่ีจํ าหนาย เม่ือพบวาตนแตงโมบางสวนเร่ิม
เปนโรคน้ี  สารเคมีน้ีชวยรักษาและปองกันได แตมีขอเสียคือ เส่ือมคุณภาพเร็วจึงตองซ้ือแตสารเคมีใหม
ใชเทาน้ัน ถาสารเคมีอะกริมัยซินเกาเกิน 1 ป ข้ึนไป จะฉีดไมไดผล

3.  โรครานํ้ าคาง  ลักษณะที่มองเหน็ได คือ เกิดจุดสีเหลืองบนหลังใบ และขยายตัวใหญขึ้น 
จํ านวนจุดสีเหลืองเพ่ิมปริมาณมากข้ึน และใตใบตรงตํ าแหนงเดียวกัน จะมีกลุมของเช้ือราสีมวงอมเทา
เกาะกลุมอยู  เช้ือโรคน้ีเจริญไดอยางรวดเร็วเม่ืออากาศอุนและชุมช้ืน เมื่อใบแกตายเชื้อก็จะไปท ําลาย
ใบออนตอไป เม่ือใบแหงไปหมดแลว ผลท่ีเกิดข้ึนมาก็คือ แตงติดผลนอยคุณภาพผลแกก็ตํ่ าดวย สปอร
ของเชื้อราน้ีแพรระบาดไปโดยลมและโดยแมลงพวกเตาแตง สารเคมีท่ีใชฉีดพนไดผลดี คือ แคปแทน ไซ
เน็บ มาเน็บ ชนิดใดชนิดหน่ึงอัตราผสมใช 1 กรัม ผสมน้ํ า 500 ซีซ.ี (หรือคร่ึงลิตร) หรือ 35-40 กรัม 
ผสมน้ํ า 20 ลิตร (1 ปบ)

แมลงศัตรูท่ีสํ าคัญ
1. เพล้ียไฟ เปนแมลงชนิดหน่ึงท่ีมีตัวขนาดเล็กมากตัวออนจะมีสีแสด ตัวแกจะเปนสีด ํามีขนาด

เทาปลายเข็ม จะดูดน้ํ าเล้ียงท่ียอดออนของแตงโม และใตใบออนของแตงโม มีผลท ําใหใบแตงโมไมขยาย 
ยอดหดส้ันลง ปลองถ่ี ยอดชูต้ังข้ึน ชาวบานเรียก
โรคน้ีวา โรคยอดต้ัง บางแหงก็เรียก โรคไอโตง 
เพล้ียไฟ จะบินไปเปนฝูง มีลักษณะเล็กละเอียด
คลายฝุน สภาพฤดูแลงความช้ืนในอากาศต่ํ าลมจะ
ชวยพัดพาเพล้ียใหเคลื่อนที่เขาทํ าลายพืชผลในไร
ไดรวดเร็วข้ึนในพืชผักที่ปลูกดวยกันเชน ฟกทอง   
แตงโม แฟง ฟก ในไรของเกษตรกรถูกเพล้ียไฟ
ทํ าลายเสียหายหนัก มีมะระพืชเดียวที่สามารถ
ตานทานเพล้ียไฟได และเม่ือสวนใดสวนหน่ึงฉีด
พนยา เพล้ียไฟจะหนีเขามายังสวนขางเคียงท่ีไมไดฉ
ชนิด เชน แลนเนท ไรเนต เมซูโรล หรือ อาจปลูกพ
แลวภายในจึงปลูกแตงโม เพราะมะระข้ึนคางจะชวยป
มะระที่โดนเพลี้ยไฟเขาท ําลายจะตานทานได และเสีย

2. เตาแตง เปนแมลงปกแข็งชนิดหน่ึง ท
ประมาณ 1 เซนติเมตร ปกสีเหลืองปนสม จะกัดกิน
ตนแตงโมหรือพืชพวกฟก แฟง แตงกวาอ่ืนๆ มักจะไม
นํ าเช้ือโรคเถาเหี่ยวของแตงโมซ่ึงเกิดจากเช้ือแบคทีเร
ดีสารเคมี การปองกันและกํ าจัดใชสารเคมีหลาย
ืชเปนกันชน เชน ปลูกมะระจีนลอมท่ีไวสัก 2 ชั้น 
ะทะการแพรระบาดของเพล้ียไฟใหลดลงได และ
หายเพียงเล็กนอยเทานั้น
ีช่อบกัดกินใบแตงขณะยังออนอยู ลักษณะตัวยาว
ใบแตงขาดเปนวงๆ ตามปกติเตาแตงลงกินใบออน
ทํ าความเสียหายใหกับพืชมากนัก แตจะเปนพาหะ
ยีมาสูแตงโมของเราจึงตองปองกันกํ าจัดโดยฉีดพน

เพลีย้ไฟทํ าใหแตงโมใบหงิกและยอดต้ัง (ไอโตง)
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ดวยสารเคมี เซวิน 85 ในอัตรา 20-30 กรัม ผสมน้ํ า 20 ลิตร ฉีดในระยะทอดยอด ฉีดคลุมไวกอน
สัปดาหละคร้ังโดยไมตองรอใหแมลงเตาแตงลงมากินเสียกอนแลวคอยฉีดในภายหลัง ซึ่งจะท ําใหปอง
กันโรคเถาเหีย่วของแตงโมไมทัน

3. แมลงวันแตง  เขาท ําลายต้ังแตระยะติดดอกถึงเก็บเก่ียว ใชพอสซ หรือ อโซดริน   ฉีดพน

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย :  ส ํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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