ก า ร ป ลู ก แ ต ง โ ม
เฉลิมเกียรติ โภคาวัฒนา, เกตุอร ราชบุตร
ทีม่ า : เอกสารเผยแพรของกรมสงเสริมการเกษตร
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คํานํา

คํานํา
การปลูกแตงโม
ฤดูปลูก
พันธุแตงโม
ดินและการเตรียมดิน
การดูแลรักษา
วิธีชวยใหเมล็ดแตงโมงอกเร็วขึน้
ปุยและการใหปยุ แตงโม
วิธีการใสปยุ ใหกบั ตนแตงโม
ปุยทีใ่ สเสริมหลังปลูก
การใหน้ําและการดูแลรักษาแปลง
ประโยชนของการคลุมดวยฟาง
การจัดเถาแตงโม
การชวยผสมเกสรดวยมือ (การตอดอก)
การปลิดผลทิง้
การเก็บผลแตงโม
โรคที่สาคั
ํ ญ
• แมลงศัตรูทส่ี ําคัญ

แตงโมเปนผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารูจักบริโภคกัน
มานานแลว นอกจากนิยมใชผลรับประทานแลว สวนของผลออนยอดออน ยังใชในการปรุงอาหารได
หลายชนิด แตงโมเปนพืชที่ปลูกงายสามารถปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปแตงโม
ปลูกไดในดินแทบทุกชนิดแตปลูกไดดีในสภาพดินรวนปนทราย ซึ่งมีสภาพความเปนกรด เปนดาง
ประมาณ 5.0 –7.5 มี การระบายนําได
้ ดี
เอกสารเผยแพรเรื่องนี้ นอกจากจะรวบรวมรายละเอียดที่จาเป
ํ นในการปลูกแตงโม การดูแล
รักษา ฯลฯ รวมทัง้ ใชพฒ
ั นาการปลูกแตงโมใหไดผลผลิตทีม่ ปี ริมาณและคุณภาพทีด่ ยี ง่ิ ขึน้ ได
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การปลูกแตงโม
แตงโมเปนผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารูจักบริโภคกันมานาน
แลว นอกจากนิยมใชผลรับประทานแลว สวนของผลออนยอดออน ยัง
ใชในการปรุงอาหารไดหลายชนิด แตงโมเปนพืชที่ปลูกงายสามารถ
ปลูกไดทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปแตงโมปลูกไดใน
ดินแทบทุกชนิดแตปลูกไดดีในสภาพดินรวนปนทราย ซึ่งมีสภาพความ
เปนกรดเปนดาง ประมาณ 5.0–7.5 มีการระบายนําได
้ ดี

ฤดูปลูก
เนื่ องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะวาในชวงดัง
กลาวจะปลูกแตงโมไดยากลําบาก เนื่องจากตนแตงโมไมชอบฝนชุกจะตายดวยโรคเถาเหี่ยวเปนสวน
ใหญ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเนางายอีกทัง้ รสชาติจะไมหวานจัดเหมือนแตงโมทีป่ ลูกในฤดู
แลง หรือในฤดูหนาว ฉะนัน้ จึงควรเริม่ ปลูกแตงโมตัง้ แตตน เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และ
เก็บเกี่ยวครัง้ สุดทายในเดือนมิถนุ ายน ซึ่งยังเปนตนฤดูฝนอยู และมีผตู อ งการบริโภคแตงโมกันมาก

พันธุแตงโม
ที่นยิ มปลูกมี 2 พันธุ คือ
พันธุเบาที่รูจักกันโดยทั่วไป คือพันธุ ชูการรเบบี่ ผลกลมสีเขียวคลํา้ อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับ
จากวันงอก อีกพันธุหนึ่งไดแก
พันธุหนัก คือ พันธุช ารลสตันเกรย ผลสีเขียวออน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ อายุ
เก็บเกี่ยว 85 วัน นับจากวันงอก
พันธุแตงโมเหลือง เปนพันธุล กู ผสม เนือ้ สีเหลือง ผลกลม สีเขียวออนลายเขียวเขม อายุเก็บ
เกี่ยวประมาณ 70-75 วัน

ดินและการเตรียมดิน
แตงโมเปนพืชที่หยั่งรากลึกมากกวา 120 เซนติเมตร และตองการดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ มีความชุม
ชื้นมากพอ ฉะนั้นถามีการไถพรวนหรือขุดยอยดินใหมหี นาดินรวนโปรงและลึกก็จะชวยปองกันการขาด
นํ้าไดเปนอยางดีในระยะทีต่ น แตงโมกําลังเจริญเติบโต การเตรียมดินใหหนาดินลึกรวนโปรง จะชวยทํา
ใหดินนั้นยึดและอุมความชื้นไดมากขึ้น และเปนทางเปดใหรากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใตดินซึ่งจะ
ชวยใหรากหาอาหารและนํ้ าไดกวางไกลยิ่งขึ้นและเปนการชวยทํ าใหพืชสามารถใชนํ้ าใตดินมาเปน
ประโยชนไดอยางดีอีกดวย ถาจําเปนตองปลูกแตงโมในหนาฝนควรเลือกปลูกในดินทีม่ กี ารระบายนําดี
้
คือเปนดินเบา หรือดินทราย แตถา มีทป่ี ลูกเปนดินหนัก หรือ คอนขางหนัก ควรปลูกแตงโมในหนาแลง
และขุดดิน หรือไถดินใหลึกมากที่สุดจะเหมาะกวา
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การปลูก
ใชเมล็ดพันธุช กู ารเบบี้ อัตรา 40-50 กรัม/ไร เมล็ดพันธุช ารลสตันเกรยและพันธุเ หลือ อัตรา
250 – 500 กรัม/ไร โดยหยอดเปนหลุมใหแตละหลุมในแถวหางกัน 90 เซนติเมตร สวนแถวของแตง
นั้นควรใหหางจากกันเทากับความยาวของเถาแตงโม หรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมใหมี
ความกวางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร สวนในดินเหนียวขุดหลุมใหลกึ
ประมาณ 10 เซนติเมตร ใชปยุ คอกทีล่ ะเอียดคลุกเคลากับดินบน ใสรองกนหลุมๆ ละ 4-5 ลิตร
เตรียมหลุมทิง้ ไว 1 วัน แลวจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด

การดูแลรักษา
เมื่อหยอดเมล็ดแลวตองรดนําให
้ ชุม เมือ่ แตงโมขึน้ มามีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหเหลือหลุม
ละ 2-3 ตน โดยคัดเลือกเอาแตตน แข็งแรงไว แตถา ปลูกใหตน หางกัน 90 เซนติเมตร และแถวหางกัน
3 เมตรแลว ก็เหลือหลุมละ 3 ตนได รวมแลวในเนือ้ ที่ 1 ไร จะมีตน แตงโมอยูป ระมาณ 1,700 ตน

วิธีชวยใหเมล็ดแตงโมงอกเร็วขึ้น
สําหรับผูท ห่ี ยอดเมล็ดแตงโมในฤดูหนาว มักจะพบวาแตงโมงอกชา หรือไมงอกเลย ทัง้ นีเ้ พราะ
วา ถาอุณหภูมใิ นดินปลูกตํากว
่ า 15.5 องศาเซลเซียส เมล็ดแตงโมจะไมงอกโดยธรรมชาติ ฉะนัน้ เพือ่
ขจัดปญหาเมล็ดไมงอกในฤดูหนาว ควรทําการหุม เมล็ดโดยแชเมล็ดแตงโมในนําอุ
้ น ๆ ในบาน จะชวย
ทําใหเมล็ดแตงโมงอกไดเร็วขึน้ และงอกไดอยางสมําเสมอ
่
เมือ่ รากเริม่ โผลออกมาจากเมล็ด ก็เอาไป
เพาะในถุงหรือกระทงใบตองได รอจนกลามีใบจริงแลว 2-3 ใบ จึงนําลงปลูกในไร หรือหากไมสะดวก
เพราะตองการประหยัดแรงงาน ก็อาจนําเมล็ดทีง่ อกนัน้ ไปปลูกในแปลงไดเลย โดยหยอดลงในหลุมแบบ
เดียวกับหยอดเมล็ดทีย่ งั ไมงอก แตตอ งใหนาในหลุ
้ํ
มทีจ่ ะหยอดลวงหนาไว 1 วัน เพือ่ ใหดนิ ในหลุมชืน้
พอเหมาะ หยอดเมล็ดทีง่ อกแลวกลบดินทับหนาไมเกิน 1 เซนติเมตร แลวรดนํ้า ตนแตงโมจะขึน้ มา
สมําเสมอกั
่
นทัง้ ไร

ปุย และการใหปยุ แตงโม
ปุย คอก การใสปุยคอกใหแกแตงโมก็มีความสําคัญมาก เพราะปุยคอกชวยทําใหดนิ รวนโปรง
ชวยทําใหดนิ มีธาตุอาหารมากขึน้ แลวยังชวยทําใหปยุ วิทยาศาสตรอยูใ นสภาวะสมดุลเปนประโยชนตอ
พืชมากขึ้นดวย ควรใสปยุ คอกในพืน้ ทีป่ ลูกจริงอัตราไรละ 2-4 ตน
ปุยวิทยาศาสตรหรือปุย เคมี ควรใชปยุ เคมีอตั ราสวน 1:1:2 ซึ่งไดแกปุยเคมี สูตร 10-1020 เปนตน หรือใชปยุ สูตรใกลเคียงได เชน ปุยสูตร 13-13-21 ใสในอัตราไรละ 100-150 กิโลกรัม
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จะตัดสินใจใสปุยมากหรือนอยก็ตอ งดูความอุดมสมบูรณของดิน และราคาแตงโมประกอบดวย ปกติแล
วจะใชปุยวิทยาศาสตรประมาณ 120-150 กก./ไร ตอฤดูปลูก

วิธีการใสปยุ ใหกบั ตนแตงโม
ผูปลูกแตงโมสวนใหญยงั นิยมใสปยุ เคมี ลงบนผิวดินโดยหวาน หรือวางเปนกระจุกหนาดิน แลว
รดนํ้าเพือ่ ใหปยุ ละลายนําลงไปสู
้
ร ากแตงโม การใสปยุ วิธดี งั กลาวนี้ เปนวิธีที่จะทําใหเปลืองปุย มาก ราก
พืชจะไดรับธาตุไนโตรเจนกับโปแตสเซียมจากปุยเคมีเทานั้น แตจะไมไดรับธาตุฟอสฟอรัสจากปุยเคมี
นั้นเลย หรือไดรับก็ไดรับเพียงเล็กนอยเทานั้นเพราะตามปกติธาตุฟอสฟอรัสจะไมเคลื่อนยายจากผิว
หนาดินลงไปสูรากแตงโมแตอยางใด ซึ่งธาตุฟอสฟอรัสนั้นก็เปนธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของ
แตงโม มากพอสมควรทีเดียว
ฉะนั้น การใสปุยเคมี จึงควรใสไวใตดนิ เปนกลุม ๆ เชนใสรองกนหลุมกอนปลูก หรือใสไวใตผิว
ดินหางจากโคนตนแตงโมสัก 1 ฟุต ใสเปนกลุม แตงโมจะไดรบั ปุย อยางเต็มที่
ตารางตอไปนี้เปนตารางการใสปุยใหกับตนแตงโม โดยแยกแมปุยเดี่ยวๆ ใสตามความตองการ
ตามธรรมชาติของแตงโม
ตาราง แสดงการใสปยุ ตามความตองการธาตุอาหารตามธรรมชาติของแตงโม
ปุย ทีใ่ สเสริมภายหลังจากการเจริญเติบโต
ใสครั้งที่ 1
ใสครั้งที่ 2 ใสครั้งที่ 3
(กก./ไร)
(กก./ไร)
(กก./ไร)

รวมปริมาณ
ปุย ทัง้ หมด
(กก./ไร)

ชนิดปุย

ปุยใสรองพื้น
(กก./ไร)

ปุย คอกหรือปุย หมัก
ปุยยูเรีย
ปุย ทริปเปลซูปเปอร
ฟอสเฟต
ปุยโปแตสเซียม
คลอไรด

1,600
12
24

4
-

800
8
-

8
-

2,400
32
24

16

-

-

12

28

การใสปุยตามตารางใชปุยขางบนนี้ เปนการใสปุยใหตนแตงโมตามระยะเวลาที่ตนแตงโม
ตองการใช ซึง่ จะพอเหมาะพอดี ไมมากหรือนอยเกินไป
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ปุย ทีใ่ สเสริมหลังปลูก
ตองคํานึงถึงอยูเสมอวา รากแตงโมสวนใหญเดินตามแนวนอนขนาดกับผิวดิน และเถาของมัน
ฉะนั้นการใสปุยหลังปลูกควรใสทป่ี ลายราก และตองไมใสมากจนปุย เขมขนเกินไป และตองใหปยุ อยูใ น
รูปที่คอยๆ ละลายนํา้ เพื่อใหรากดูดซับเอาไปใชไดพอดี

เวลาของการใสปยุ เพิม่ ภายหลังปลูก
การใสปยุ เสริมครัง้ ที่ 1 ใสแบบโรยรอบตนดวยยูเรีย ใสเมือ่ ตนแตงโมมีใบจริงประมาณ 5 ใบ
(ปุยยูเรียโรยที่ผิวดินได)
การใสปยุ เสริมครัง้ ที่ 2 ใสปยุ ยูเรียดานขางแถวของตนแตงโม ใสเมือ่ เถาแตงโมทอดยาวได
ประมาณ 1 ฟุต ควร พรวนดินกอนแลวจึงใสปยุ แลวปดคลุมดวยฟาง
การใสปยุ เสริมครัง้ ที่ 3 ใสปุยยูเรียและโปแตสเซียมคลอไรด โดยใสดา นขางแถวของตนแตง
โม ใสเมื่อเถาแตงโมมีความยาวไดประมาณ 7 ฟุต หรือประมาณ 90 เซนติเมตร (ปุย ทัง้ สองชนิดนีโ้ รย
บนผิวดินได

การใหน้าและการดู
ํ
แลรักษาแปลง
ตามธรรมชาติตนแตงโมตองการผิวดินชุม ชืน้ แตไมถึงกับแฉะ โดยเฉพาะอยางยิง่ ตอนทีผ่ ลแตง
โมกําลังเจริญเติบโตเปนตอนทีต่ น แตงโมตองการนํามาก
้
การใหความชุม ชืน้ แกดนิ ในแปลง ควรใหทั้ง
แปลงเพื่อปองกันไมใหหนาดินแหงแข็งและจับปกซึ่งจะทําใหดนิ ขาดอากาศออกซิเจน ถาดินขาดอากาศ
เมื่อใด รากแตงโมจะไดรบั นํา้ และธาตุอาหารอยฦูใ นขอบเขตทีจ่ ํากัดไปดวยดินทีข่ าดนําแล
้ วแหงแข็งทํา
ใหขาดอากาศไปดวยนัน้ คือดินเหนียวและดินทีค่ อ นขางหนัก สวนดินทรายและดินรวนทราย รากแตงโม
จะไมขาดอากาศ แมวา จะขาดนําก็
้ ตาม ดินรวนทรายและดินทรายสามารถไถพรวนใหหนาดินลึกมากๆ
ได เพื่อใหสามารถยึดจับความชืน้ ทีเ่ ราใหไวไดมากขึน้ สวนดินเหนียวนัน้ ไมสามารถไถพรวนใหลกึ เทา
ดินทราย หรือดินรวนทรายได เพราะเนือ้ ดินทัง้ เหนียวและแนนอุม นําไว
้ ในตัวไดมากกวาดินทราย แตก็
คายนํ้าออกจากผิวดินไดไวมาก และดูดซับความชืน้ ไดตน้ื กวาดินทราย หรือดินรวนทราย จึงทําใหตอ ง
ใหนํ้ากับตนแตงโมทีป่ ลูกในดินเหนียวมากกวา คือตองใหน้าอย
ํ างนอย 5 วันครัง้ หรือรดนําทุ
้ กวันๆ ละ
ครัง้

ประโยชนของการคลุมดวยฟาง
เมื่อเถาแตงโมเจริญเติบโตไดระยะหนึ่ง เราควรจะปดคลุมหนาดินดวยฟาง การคลุมดินดวยฟาง
จะมีผล ดังนีค้ อื :
1) ชวยรักษาความชุม ชืน้ ในดินใหคงอยูไ ดนาน ทําใหรากแตงโมดูดซับธาตุอาหารในดินไดตดิ
ตอกันโดยไมขาดตอน
2) ทําใหตน แตงโมเปนโรคทางใบนอยลง เพราะตนและเถาเลือ้ ยอยูบ นฟางไมไดสมั ผัสกับดิน
3) ปองกันไมใหดนิ รอนจัดเกินไป
4) เปนการรองผลทําใหสขี องผลสมําเสมอ
่
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5) ควบคุมไมใหหญาขึ้นและเจริญเติบโตมาแขงกับแตงโม เพราะแตงโมแพหญามากเนื่องจาก
หญาสวนใหญมีใบปรกดิน เถาแตงโมนัน้ ทอดนอนไปกับผิวดิน หากหญาขึน้ คลุมแตงโมเมือ่ ใด หญาจะ
บังใบแตงโมไมใหถูกแดดทํ าใหใบแตงโมปรุงอาหารไมไดเต็มที่ และจะออนแอลงทันทีในที่สุดจะตาย
หมด ภายในเวลา 2-3 สัปดาห เทานัน้

การจัดเถาแตงโม
ถาปลอยใหเถาแตงโมเลื้อยและแตกแขนงไปตามธรรมชาติ เถาแตงของแตละตนก็จะเลือ้ ยทับ
กัน และซอนกันจนหนาแนน ทําใหผลผลิตลดนอยลง สืบเนือ่ งมาจากแมลงชวยผสมเกสรไดไมทว่ั ถึง
เพราะไมอาจแทรกหาดอกไดทั้งหมด ฉะนัน้ เมือ่ เถาแตงโมเจริญเติบโตไปจนมีความยาว 1-2 ฟุต ควร
ไดมีการจัดเถาใหเลือ้ ยไปในทางเดียวกันและตัดเถาใหเหลือไวตน ละ 4 เถา เถาทีเ่ ปนเหลานัน้ ออก ให
คงเหลือไวตนละ 4 เถา ซึง่ เปนเถาทีส่ มบูรณทส่ี ดุ ไวตามเดิม

การชวยผสมเกสรดวยมือ (การตอดอก)
ผูปลูกแตงโม มักประสบปญหาแตงโมไมตดิ ผลเนือ่ งจากไมมแี มลงชวยผสม เพราะใชสารฆา
แมลงฉีดพนตนแตงโมมากไปและไมเลือกเวลาฉีด ทําใหแมลงที่ชวยผสมเกสรเชน ผึ้ง ถูกสารฆาแมลง
ตายหมด จึงเกิดปญหาไมมีผึ้งชวยผสมเกสร จึงตองใชคนผสมแทน เราสามารถผสมพันธุแ ตงโมไดตง้ั
แตเวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น. หลังจากเวลา 10.00 น.ไปแลวดอกตัวเมีย จะหุบและไมยอมรับการ
ผสมเกสรอีกตอไป การผสมดวยมือทําไดโดยเด็ดดอกตัวผูท บ่ี านมาปลิดกลีบดอกสีเหลืองของดอกตัวผู
ออกเสียกอน จะเหลือแตอบั เรณู ซึง่ มีละอองเกสรตัวผูเ กาะอยูท ว่ั ไป จากนั้นจึงควําดอกตั
่
วผูล งบนดอก
ตัวเมียใหอับเรณูของดอกตัวผู แตะสัมผัสกับเกสรตัวเมียโดยรอบ ใหละอองเกสรตัวผูส เี หลืองจับอยูบ น
เกสรตัวเมียทัว่ กันทัง้ ดอก ก็เปนอันเสร็จสิน้ การผสมซึง่ วิธนี ช้ี าวบานเรียกวา “การตอดอก”

การปลูกแตงโม 7

การตอดอกโดยเด็ดดอกตัวผูท ก่ี าลั
ํ งบาน
แลวปลิดกลีบดอกสีเหลืองออกใหหมด

นําดอกตัวผูท ป่ี ลิดกลีบดอกออก
แลวควําลงบนดอกตั
่
วเมีย

การปลิดผลทิง้
แตงโมผลแรกที่ เ กิ ด จากเถาหลั ก ส ว นใหญ มี
ขนาดเล็กและคุณภาพตํ่าเราควรปลิดทิ้งตั้งแตลูกยังเล็กๆ
และแตงที่มีลักษณะผลบิดเบี้ยวก็ควรปลิดทิ้งดวย ขนาดที่
ปลิดทิ้งไมควรปลอยใหโตเกินลูกปงปอง หรือผลฝรัง่ แตง
ที่ปลิดทิ้งนี้สามารถขายเปนผลแตงออนได และตลาดยัง
นิยมอีกดวย ควรเลีย้ งตนแตงโมไวเถาละลูกจะดีทส่ี ดุ เถา
แตงโมเถาหนึ่งๆ อาจติดเปนผลไดหลายผล ใหเลือกผลที่
มีกานขั้วผลขนาดใหญและรูปทรงผลไดรปู สมํ่าเสมอทัง้ ผลไว ซึ่งจะทําใหผลแตงโมมีขนาดใหญและมีคณ
ุ
ภาพสูงเพราะ ขนาดกานขัว้ ผลมีความสัมพันธกบั ขนาดของผล ถากานขั้วผลใหญ ผลก็จะใหญ ถากานขัว้
ผลเล็กก็จะเล็ก

การปฏิบัติตอผลแตงโมภายหลังผสมติดเปนผลแลว
ดอกตัวเมียของแตงโม ทีไ่ ดรบั การผสมเกสรอยางสมบูรณกจ็ ะเจริญเติบโตอยางสมําเสมอติ
่
ดตอ
กันไปวันตอวัน เมือ่ ผลแตงโมมีขนาดเทากับกะลามะพราว ควรเอาฟางรองใตผล เพื่อไมใหผิวผลสัมผัส
ฟางถูกแสงแดดกอนเก็บเกี่ยว 10 วัน เพือ่ ใหผลแตงมีสสี มํ่าเสมอทั่วทั้งผล จะทําใหแตงโมมีรสหวาน
มากขึน้ อีก

การเก็บผลแตงโม
แตงโมเปนพืชชนิดหนึ่ง ทีผ่ ลแกแลวไมแสดงอาการวาสุกงอกใหเห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือ
พริก ซึ่งจะเปลีย่ นสีเปนสีแดง หรือไมเหมือนกับผลมะมวง ซึง่ ทัง้ เปลีย่ นสีแลวยังมีกลิน่ หอมดวย ฉะนัน้
การดูวาแตงโมแกเก็บไดหรือยัง จึงตองพิถพี ถิ นั มากกวาปกติอกี เล็กนอยคือ
1) คาดคะเนการแกของผลแตงโมดวยการนับอายุ ซึ่งขึ้นอยูก บั พันธุข องแตงโม และอุณหภูมิ
ของอากาศ
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1.1 แตงโมพันธุเ บา(ชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคลํา)จะแก
้
เก็บไดภายหลังดอกบาน ประมาณ
35-42 วัน
1.2 แตงโมพันธุหนัก (ชารลสตันเกรยผลยาวสีเขียวออนมีลาย) จะแกเก็บไดภายหลังดอก
บานประมาณ 42-45 วัน
2) คาดคะเนการแกของผล ดวยการดูลักษณะที่พบไดทั่วไปเมื่อแตงโมแก
2.1 มือเกาะทีอ่ ยูใ กลกบั ขัว้ ของผลมากทีส่ ดุ เปลีย่ นเปนสีเหลืองและแหงเปนบางสวนจากปลาย
มาหาโคน
2.2 วัดความแกออ นของผลแตงโมไดจากการดีดฟงเสียง หรือตบผลเบาๆ ฟงเสียงดูถา มีเสียง
ผสมกันระหวางเสียกังวานและเสียงทึบ แตงจะแกพอดี(แก 75%) มีเนื้อเปนทรายถาดีดแลวเปนเสียง
กังวานใส แสดงวาแตงยังออนอยู ถาดีดแลวเสียงทึบเหมือนมีลมอยูข า งใน แตงจะแกจัดเกินไปที่ชาว
บานเรียกวา “ไสลม ” (แตวธิ นี ใ้ี ชไมไดกบั ผลแตงทีเ่ ปนโรคเถาตาย) ควรเก็บผลตอนบายไมควรเก็บผล
ตอนเชาเพราะจะทําใหผลแตงแตกได
2.3 สังเกตนวลของผล ถาจางลงกวาปกติแสดงวาแตงเริม่ แก

โรคทีส่ ําคัญ
1. โรคเถาเหีย่ ว (ที่เกิดจากเชื้อราฟวซาเรียม) แตงโมทีเ่ ปนโรคนีส้ ใี บจะซีด ใบและเถาจะเหี่ยว
จริงบริเวณโคนเถาทีใ่ กลกบั ดิน จะแตกตามยาวและมีนาเมื
ํ้ อกซึมออกมา เมือ่ ผาไสกลางถาดูจะเห็นภาย
ในเปนสีน้ําตาล โรคนีจ้ ะระบาดมากในชวงแตงโมออกดอก การปลูกซํ้าที่เดิม โรคนีจ้ ะระบาดรุนแรงมาก
สาเหตุ
1. เชื้อรานี้เจริญและทําลายแตงโมไดดีที่อุณหภูมิระหวาง 24-28 องศาเซลเซียส
2. ขณะแตงกําลังเจริญเติบโตมีฝนตกติดตอกันยาวนาน
3. ดินมีธาตุไนโตรเจนอยูส งู แตมธี าตุฟอสฟอรัส (P2O5) และโปแตสเซี่ยม (K2O) อยูต า่ํ
4. ดินเปนกรดจัด
การปองกัน
1. อยาปลูกแตงโมซําที
้ ่เดิม
2. เริม่ คลุกเมล็ดพันธุด ว ยสารเคมีไดเทนเอ็ม – 45 อัตรา 15 กรัม ตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม
กอนนําไปปลูก
2. ใชปูนขาวใสดนิ เพือ่ แกความเปนกรดของดิน ในอัตราไรละ 500 กิโลกรัม
3. ใชสารเคมีไดเทน ทีม่ คี วามเขมขน 1 : 5 ฉีดที่ ตนพืชจะชวยทําใหเชือ้ โรคชะงักลง
4. สารเคมีกลุม พีซเี อ็นบี เชน เทอราคลอร ในอัตรา 60 ซีซ.ี ผสมนํ้า 20 ลิตร ราดลงในหลุม
แตงโมที่เกิดโรคและบริเวณขางเคียงทุก 7 วัน
2. โรคเถาเหีย่ ว (ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย) ลักษณะทีม่ องเห็นในครัง้ แรก คือ ใบในเถาจะเหี่ยว
ลงทีละใบ การเหี่ยวจะเหี่ยวจากปลายเถามาหาโคนเถาหนึ่ง เมื่อเหี่ยวมาถึงโคนเถาก็จะเหี่ยวพรอมกัน
หมดทั้งตน แตใบยังคงเขียวอยู และพืชตายในทันทีที่พืชเหี่ยวทั้งตนสาเหตุของการเหี่ยวก็คือเชื้อ
แบคทีเรียไปอุดทอสงนํ้าเลี้ยงในตนแตงโม ถาเอามีดเฉือนเถาตามยาวดูจะเห็นวากลางลําตนในเถาฉํา่
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นํ้ามากกวาปกติเชื้อแบคทีเรียนีอ้ าศัยอยูใ นตัวของแมลงเตาแตงตนแตงโมไดรบั เชือ้ โรคจากการกัดกินใบ
ของแมลงเตาแตงนี้ เมื่อเชื้อแบคทีเรียเขาสูตนแตงโมทางแผลที่แมลงเตากัดกิน ก็จะเพิ่มปริมาณขึ้น
อยางรวดเร็ว แลวก็กระจายตัวเขาสูทอนําและอาหารของแตงโม
้
เราอาจปองกันกันและรักษาไดโดยฉีด
สารเคมีเซวิน 85 ปองกันแมลงเตาแตงและใชยาปฏิชวี นะสเตรปโตมัยซิน เชน อะกริมัยซิน ฉีดพนทุก
สัปดาห ใชอตั ราสวนผสมตามทีแ่ จงไวในซองบรรจุสารเคมีทจ่ี าหน
ํ าย เมือ่ พบวาตนแตงโมบางสวนเริม่
เปนโรคนี้ สารเคมีนช้ี ว ยรักษาและปองกันได แตมขี อ เสียคือ เสือ่ มคุณภาพเร็วจึงตองซือ้ แตสารเคมีใหม
ใชเทานัน้ ถาสารเคมีอะกริมัยซินเกาเกิน 1 ป ขึน้ ไป จะฉีดไมไดผล
3. โรครานํ้าคาง ลักษณะที่มองเห็นได คือ เกิดจุดสีเหลืองบนหลังใบ และขยายตัวใหญขึ้น
จํานวนจุดสีเหลืองเพิม่ ปริมาณมากขึน้ และใตใบตรงตําแหนงเดียวกัน จะมีกลุม ของเชือ้ ราสีมว งอมเทา
เกาะกลุมอยู เชือ้ โรคนีเ้ จริญไดอยางรวดเร็วเมือ่ อากาศอุน และชุม ชืน้ เมื่อใบแกตายเชื้อก็จะไปทําลาย
ใบออนตอไป เมือ่ ใบแหงไปหมดแลว ผลทีเ่ กิดขึน้ มาก็คอื แตงติดผลนอยคุณภาพผลแกก็ตํ่าดวย สปอร
ของเชื้อรานี้แพรระบาดไปโดยลมและโดยแมลงพวกเตาแตง สารเคมีทใ่ี ชฉดี พนไดผลดี คือ แคปแทน ไซ
เน็บ มาเน็บ ชนิดใดชนิดหนึง่ อัตราผสมใช 1 กรัม ผสมนํ้า 500 ซีซ.ี (หรือครึง่ ลิตร) หรือ 35-40 กรัม
ผสมนํ้า 20 ลิตร (1 ปบ)

แมลงศัตรูทส่ี ําคัญ
1. เพลีย้ ไฟ เปนแมลงชนิดหนึง่ ทีม่ ตี วั ขนาดเล็กมากตัวออนจะมีสแี สด ตัวแกจะเปนสีดามี
ํ ขนาด
เทาปลายเข็ม จะดูดนําเลี
้ ย้ งทีย่ อดออนของแตงโม และใตใบออนของแตงโม มีผลทําใหใบแตงโมไมขยาย
ยอดหดสั้นลง ปลองถี่ ยอดชูตง้ั ขึน้ ชาวบานเรียก
โรคนีว้ า โรคยอดตัง้ บางแหงก็เรียก โรคไอโตง
เพลี้ยไฟ จะบินไปเปนฝูง มีลกั ษณะเล็กละเอียด
คลายฝุน สภาพฤดูแลงความชืน้ ในอากาศตําลมจะ
่
ชวยพัดพาเพลี้ยใหเคลื่อนที่เขาทําลายพืชผลในไร
ไดรวดเร็วขึ้นในพืชผักที่ปลูกดวยกันเชน ฟกทอง
แตงโม แฟง ฟก ในไรของเกษตรกรถูกเพลีย้ ไฟ
ทํ าลายเสียหายหนัก มีมะระพืชเดียวที่สามารถ เพลีย้ ไฟทําใหแตงโมใบหงิกและยอดตัง้ (ไอโตง)
ตานทานเพลี้ยไฟได และเมื่อสวนใดสวนหนึ่งฉีด
พนยา เพลี้ยไฟจะหนีเขามายังสวนขางเคียงทีไ่ มไดฉดี สารเคมี การปองกันและกําจัดใชสารเคมีหลาย
ชนิด เชน แลนเนท ไรเนต เมซูโรล หรือ อาจปลูกพืชเปนกันชน เชน ปลูกมะระจีนลอมทีไ่ วสกั 2 ชั้น
แลวภายในจึงปลูกแตงโม เพราะมะระขึน้ คางจะชวยปะทะการแพรระบาดของเพลีย้ ไฟใหลดลงได และ
มะระที่โดนเพลี้ยไฟเขาทําลายจะตานทานได และเสียหายเพียงเล็กนอยเทานั้น
2. เตาแตง เปนแมลงปกแข็งชนิดหนึง่ ทีช่ อบกัดกินใบแตงขณะยังออนอยู ลักษณะตัวยาว
ประมาณ 1 เซนติเมตร ปกสีเหลืองปนสม จะกัดกินใบแตงขาดเปนวงๆ ตามปกติเตาแตงลงกินใบออน
ตนแตงโมหรือพืชพวกฟก แฟง แตงกวาอืน่ ๆ มักจะไมทําความเสียหายใหกับพืชมากนัก แตจะเปนพาหะ
นําเชื้อโรคเถาเหี่ยวของแตงโมซึ่งเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียมาสูแ ตงโมของเราจึงตองปองกันกําจัดโดยฉีดพน

การปลูกแตงโม 10

ดวยสารเคมี เซวิน 85 ในอัตรา 20-30 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดในระยะทอดยอด ฉีดคลุมไวกอ น
สัปดาหละครั้งโดยไมตองรอใหแมลงเตาแตงลงมากินเสียกอนแลวคอยฉีดในภายหลัง ซึ่งจะทําใหปอ ง
กันโรคเถาเหีย่ วของแตงโมไมทัน
3. แมลงวันแตง เขาทําลายตัง้ แตระยะติดดอกถึงเก็บเกีย่ ว ใชพอสซ หรือ อโซดริน ฉีดพน

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

