
แตงหอม
รศ.นิพนธ  ไชยมงคล

แตงเทศหรือแตงหอม Cantaloupe Melon, Muskmelon;  Cucumis melo L.
วงศ Cucurbitaceae หรือ Gourd อยูในกลุมพืชตระกูลแตง เชนเดียวกับ แตงกวา
แตงโม มะระ เปนตน

สัณฐานวิทยา
แตงหอมเปนพืชฤดูเดียว มีโครโมโซม 2n = 24 ลักษณะคลายแตงไทย
ราก เปนระบบรากแกว อาจจะเจริญในแนวด่ิงลึก 1 เมตร รากแขนงจะเจริญในแนวนอน อยูอยางหนา

แนนในระดับ 30 เซนติเมตรจากผิวดิน ปกติรากจะยาวมากกวาเถา รากแขนงบางสวนอาจจะเจริญในแนวด่ิง ซึ่ง
จะชวยทดแทนรากแกวเม่ือพืชเร่ิมแก ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมรากพิเศษจะเจริญจากขอ ที่สัมผัสดินและมี
ความชื้นสูง

ใบ เปนแบบใบเดี่ยวอยูสลับกัน ใบหยักแบบใบปาลมยาว 6 - 20 ซม. โดยทั่วไปจะม ี5 หยัก แตในบาง
พันธุจะมีหยักตื้น ๆ  3 - 7 หยัก ใบมีขน ผิวใบหยาบ กวาง 7 - 30 ซม.

ลํ าตน เปนไมเน้ือออน มีขนออนท่ีผิวของลํ าตน ผิวเรียบหรือเปนเหล่ียม เถายาวประมาณ 3.0 เมตร แตก
แขนงตามมุมระหวางกานใบและล ําตน สวนขอจะมีมือเกาะ

ดอก อาจจะเปนดอกสมบูรณ (perfect or complete flower) หรือ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียแยกกัน       
แตอยู บนตนเดียวกัน (monoecious) หรือ มีดอกตัวผู และดอกกระเทย แยกกันแตอยูบนตนเดียวกัน 
(andromonoecious) ดอกกวาง 1.5 - 2.0 เซนติเมตร ประกอบดวยกลีบเลี้ยง  5 กลีบ และกลีบดอกสีเหลือง 5 
กลีบ  ดอกตัวเมียสวนใหญจะเจริญในขอแรกของก่ิงแขนง สายพันธุที่มีผลทรงกลมยาว สวนใหญจะมีดอกตัว
เมียและดอกตัวผูแยกกัน แตอยูบนตนเดียวกัน (monoecious) สายพันธุที่มีผลทรงกลม มีดอกตัวผูและดอก     
กระเทยแยกกันแตอยูบนตนเดียวกัน (andromonoecious) ดอกจะบานตอนเชาและปดตอนบาย

ผล มีลักษณะทรงกลมหรือกลมยาว ( รูปไข ) ผิวเรียบ หรือรอยแตกขรุขระ หรือมีลายนูนแบบรางแห 
บางพันธุอาจมีรองตามความยาวของผล ผิวสีเหลือง น้ํ าตาลหรือเขียวปนเหลือง   เนื้อจะมีสีสม สีเขียวหรือขาว

ลักษณะผลแตงเทศผาตามขวาง
Inner wall
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การผสมเกสร
ละอองเกสรแตงหอมจะเหนียว ไมสามารถแพรกระจายดวยลม หรือ

ผสมตัวเอง จํ าเปนตองใชแมลงชวยผสม โดยเฉพาะผึ้ง ซึ่งจะชวยใหเก็บเกี่ยวเร็ว
ผลผลิตและคุณภาพสูง การผสมโดยผ้ึง ใชผึ้งจํ านวน 10-15 ตัวตอดอก ในฤดูฝน
หรือในชวงที่มีอุณหภูมิและชวงแสงตํ ่า จะมีปญหาในดานการผสมเกสรโดย
แมลง     ดังน้ันจึงควรใชคนชวยผสมเกสร โดยใชดอกตัวผู และแกะกลีบดอก
ออก นํ าไปแตะบนยอดเกสร     ตัวเมีย หรือใชฮอรโมนชวยในการติดผล การ
ชวยผสม จะชวยใหสามารถติดดอกในขอที่ตองการสมํ ่าเสมอ   ซึ่งจะสะดวกในการดูแลรักษา

ดอกตัวผู 1 ดอก จะมีละอองเกสร  12,000 ละออง การผสม จะตองใหดอกตัวเมียไดรับอยางนอย 1,200
ละออง  เพื่อใหไดผลที่มีคุณภาพดี

ในจํ านวน 1,200 ละอองจะสามารถงอกลงไปถึงรังไขได  800 ละออง  และสามารถเขาไปผสมในรังไข
ได 500 ละออง ซึ่งจะพัฒนาเปนเมล็ดได 400 - 500 เมล็ด

ละอองเกสรเมื่อตกลงบนยอดกานเกสรตัวเมีย จะงอกทอละอองเกสร (pollen tube) ภายในเวลา      1
ชั่วโมง กานเกสรตัวเมียยาว 5 มิลลิเมตร ทอละอองเกสรตัวผูจะงอกลงถึง placenta ในเวลา   4  ช่ัวโมง เจริญถงึ
ศูนยกลาง placenta ในเวลา 15 ช่ัวโมง และเสร็จสิ้นการผสมกับไขในรังไขในเวลา 24 ช่ัวโมง

ในกรณีที่ละอองเกสรถูกนํ้ าภายในเวลา 30 นาท ีหลังจากตกลงบนยอดกานเกสรตัวเมีย ละอองเกสรจะ
แตก ไมควรใหดอกตัวเมียไดรับน้ํ าภายในเวลา 3 ชั่วโมงหลังการผสมเกสร
การงอกของทอละอองเกสร

อุณหภูมิท่ีเหมาะสํ าหรับการเปดของอับละอองเกสรอยูระหวาง 17-18 oซ หลังการผสม 5 - 7 วัน เลือก
ผลที่มีการเจริญเติบโตดี 1 ผลตอเถา
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การเจริญของคัพภะ
วันหลังการผสมเกสร/การพัฒนาของคัพภะ

1.0-1.5 วัน 3 วัน 5 วัน
เซลลเริ่มแบงตัว สวนที่พัฒนา

1 คัพภะ
3 นิวเครียส

เซลลของคัพภะเริ่มแบงตัว

การพัฒนาของรังไข/วันหลังการผสมเกสร
1 วัน 3 วัน 5 วัน 10 วัน 15 วัน

0.15-0.20 ซม. 0.3 0.8 2.0 5.0

ตารางที ่1   อิทธพิลของอุณหภูมิกลางคืนตอการงอกของทอละอองเกสร
อุณหภูมิกลางคืน กอนการผสมเกสร (oซ.) การงอกละอองเกสร (%) ความยาวทอละอองเกสร

(มิลลิไมครอน)
5 0 -
10 14.9 50
13 58.8 250
15 87.3 400
20 78.4 500

ที่มา: Toki,T.  1982,"Melon" Chiba Agricultural Experiment Station,Japan.

ตารางที่ 2  อิทธิพลของเวลาที่ผสมและการติดผล
เวลาท่ีผสม จํ านวนดอก จ ํานวนท่ีติดผล คิดเปนรอยละ

09.00 19 13 68.4
12.00 15 6 40.0
15.00 28 1 3.5

ทีม่า: Toki,T.1982,"Melon"  Chiba Agricultural  Experiment Station, Japan.
การจํ าแนกแตงหอม
        1. C.  melo var. cantaloupensis เรียกวา Cantaloupe ผลมีขนาดปานกลาง ผิวแข็ง ขรุขระ มีพูลึกชัดเจน   ผิว
มีลายแตก เน้ือสีสมหรือเขียว เชน พันธุ SHALANTE
        2. C.  Melo Var. reticulatus Naudin  เรียกวา Muskmelon, aromatic melon, persian melon หรือ netted
melon  ผลมีขนาดเล็ก ผิวขรุขระมีลายนูนขึ้นมาแบบตาขายแตจะนูนขึ้นมาเพียงเล็กนอย สีเขียวหรือเขียวปน
เหลือง ปลูกมากในสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เชนพันธุ Bonus, Sky rocket, Delicate, PMR 45, PMR 5,  PMR 6
SR 91,  Hale's Best 36, Hale's best 936
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        3. C.  melo var. inodorus Naudin เรียกวา  white skinned  melons , Casaba melon, Crenchaws หรือ Honey
dew ผิวเรียบ  อายุการเก็บเกี่ยวชา สามารถเกบ็รักษาไดนาน 1 เดือน หรือนานกวาทนทานตอการขนสง เชน
พันธุ Honey Dew, Honey Ball, Honey Drip, Sister Star.
        4. C.  melo var. flexuosus Naudin เรียกวา  Snake melon ผลจะเลก็เรียบขาว เสนผาศูนยกลาง  1 - 2 น้ิว ผล
อาจจะตรง หรือโคงยาว  13.5 น้ิว ผิวเรียบ  สามารถเก็บเก่ียวผลออนเพ่ือใชแทนแตงกวาหรือใชดอง
        5. C.  melo var. conomon (Thunb.) Makino. เรียกวา  Pickling melon ผลมีขนาดเล็ก  คอนขางยาว ผิวเรียบ
มีหลายส ี ผลนิ่ม เน้ือสีขาว หรือสีน้ํ าตาลปนขาว เม่ือสุก เถาขนาดใหญ ใบสีเขียวเขมเชนพันธุ White Skin,
Green Skin, Black Skin, Katsura Giant, Green Strip, Numame Early
        6. C.  melo var. chito Naudin เรียกวา mango melon  ผลมีขนาดเล็ก ผิวเรียบ มีหลายส ีเน้ือมี        รสเปรี้ยว
สวนมากจะใชส ําหรับประดับ ในบางแหงจะใชดอง
        7. C. molo var. dudaim Naudin เรียกวา Pomegranate melon ผลขนาดเล็กเทาผลสม เสนผาศูนยกลาง 2 น้ิว
ลักษณะผลกลมหรือรูปไข อายุเก็บเกี่ยวสั้น กลิ่นคลายโคลน เถามีขนาดเล็ก ปลูกมากใน Louisiana และ Texas
พันธุ Golden Crispy, Golden Beauty, Golden Charm.
สภาพอากาศ
 สภาพอากาศที่เหมาะสมส ําหรับแตงเทศ คือ  สภาพอากาศอบอุน มีแสงพอเพียง ความชื้นสัมพัทธตํ ่า
ติดตอกัน 80-120 วัน การปลูกในสภาพที่มีแสงไมพอเพียง  มีเมฆปกคลุม หรือมีฝนตกติดตอกันหลายๆ วัน  จะ
ทํ าใหเกิดปญหาเกี่ยวกับโรคทางใบ การเจริญของดอกและการติดผล

ถาหากอุณหภูมิท่ีต่ํ าเกินไป จะท ําใหชะงักการเจริญเติบโต อุณหภูมิสูง  จะท ําใหดอกตัวเมียไมเจริญ
หรือมีปญหาในการผสม ดอกจะเหลือง และรวง

อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ดคือ 28- 30 oซ ควรรักษาอุณหภูมิใหคงท่ีเพ่ือใหเมล็ดงอก
สมํ่ าเสมอ

อุณหภูมิท่ีเหมาะสํ าหรับการเจริญเติบโตของตนกลาในเวลากลางวันอยูระหวาง 21.1 - 23.9 oซ และ
กลางคืน 15.6 - 18.3 oซ อุณหภูมิสํ าหรับการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสมคือ 15.6 - 18.3 oซ  และอุณหภูมิตํ ่าสุด
สํ าหรับการเจริญคือ 15.6 oซ สวนสูงที่สุดคือ 32.2 oซ

ในอุณหภูม ิ 43-46 oซ พืชแสดงอาการเหี่ยว ผลตายนึ่ง(sunburned) ในระยะที่ผลเจริญเมื่อมีความเขม
แสงต่ํ าหรือมีฝนตก ผลจะมีปริมาณนํ ้าตาลตํ ่า

Davis&Whitaker (1942) รายงานวา netted melon จะมีลายนูนสูง ผลแข็ง และทนทานตอการขนสง ถา
หากปลูกในสภาพที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่า มีความเขมของแสงพอเพียง และปราศจากฝน  ในกรณีที่มีชวงแสง
ยาว จะชวยใหปริมาณนํ ้าตาลสูง กลิ่นหอม นอกจากน้ีชวยลดการระบาดของโรคได

Dunlap (1986) ทดลองปลูกแตงเทศ 3 พันธุ คือ Honey Dew, TAM-Dew, TAM-Uvalde ในดินท่ีมี
อุณหภูมิแตกตางกันต้ังแต  21o  27o และ 32 oซ พบวาในสภาพอุณหภูมิสูง จะท ําใหชวงขอเจริญยาว ใบขนาด
ใหญ และนํ้ าหนักแหงสูง
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แสง เปนปจจัยสํ าคญัในการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากในขบวนการสังเคราะหแสง หรือขบวนการ
สรางอาหาร สวนของพืชโดยเม็ดสีเขียว จะเปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงานทางเคม ีเพื่อใชในการสรางอาหาร

ในชวงที่มีความเขมของแสงต่ํ า จะจํ ากัดการสรางอาหาร ท ําใหพืชขาดอาหารท่ีจํ าเปนตองการสรางและ
พัฒนาของตาดอก ชอดอก การติดและการพัฒนาของผล นอกจากอัตราการสรางอาหารต่ํ า ในสภาพที่มีอุณหภูมิ
กลางคืนสูง พืชจะมีการใชอาหารหรืออัตราการหายใจสูง เปนสาเหตุหน่ึงของการขาดอาหารของพืช

การปลูกแตงเทศในสภาพที่มีอุณหภูม ิ และความเขมของแสงตํ ่า จํ าเปนที่จะตองเพิ่มแสง เพ่ิมน้ํ า และ
คารบอนไดออกไซด ปริมาณน้ํ าตาลในผลจะขึ้นอยูกับชวงแสง และความชื้น ถามีแสงมาก ความชื้นสัมพันธตํ ่า
ประมาณนํ ้าตาลสูง
  ความเขมของแสงท่ีเหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโต

Compensation Point(Klx) Saturated Point(Klx) Degree of Assimilation
(CO2 mg/100 cm2/hr.)

0.4       55 17.0

ความชื้นสัมพัทธ
ความชื้นสัมพัทธตํ่ า การคายนํ้ าจะสูง จํ าเปนตองใหน้ํ าอยางสมํ ่าเสมอ และพอเพียง ความชื้นสัมพัทธสูง

คอนขางจะเหมาะส ําหรับการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะในเวลากลางวัน แตจะทํ าใหเกิดโรคระบาดไดงาย
นอกจากนี้จะท ําใหพืชมีการคายนํ้ าต่ํ า เปนผลใหการดูดสารละลาย และธาตุอาหารของพืชตํ ่า โดยเฉพาะ
แคลเซียม ซึ่งพืชจ ําเปนส ําหรับการเจริญของใบออน และผล

ในกรณีที่มีความชื้นสัมพัทธตํ ่า เหมาะส ําหรับการเจริญเติบโต การผสมเกสร การติด และการเจริญของ
ผล เนื่องจากเปนสภาพที่เหมาะสมส ําหรับการเปดของอับละอองเกสร และการท ํางานของแมลง ควรใหน้ํ าอยาง
พอเพียง และสมํ ่าเสมอ เน่ืองจากจะทํ าใหมีการคายนํ ้าสูง และเหมาะส ําหรับการระบาดของโรคราแปง และไร
แดง

ในสภาพปลูกที่มีความชื้นสูง โรคจะเขาทํ าลายใบไดงาย ท ําใหผลมีขนาดเล็ก ไมมีลาย แดดเผา ปริมาณ
น้ํ าตาลในผลตํ ่า
คารบอนไดออกไซด(Carbon dioxide)

ในสภาพอุณหภูมิต่ํ า และไมมีการหมุนเวียนของอากาศ ควรเพิ่มคารบอนไดออกไซด ในเรือนโรง    
เขมขน 1000 ppm ในเวลากลางวัน และ 400 ppm ในฤดูรอน และมีการหมุนเวียนของอากาศด ีการหมุนเวียน
ของอากาศ (Air movement)

ควรมีการหมุนเวียนของอากาศในความเร็ว 0.5 เมตรตอวินาที การหมุนเวียนของอากาศในแนวราบ จะ
ชวยลดอุณหภูมิในโรงเรือน ชวยกระจายความชื้นจากดานลางของตนพืชไปยังสวนตาง ๆ ของโรงเรือน ชวย
เคลื่อนยายคารบอนไดออกไซดจากดานบนของโรงเรือนไปยังสวนของใบ
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พันธุและการคัดเลือกพันธุปลูก
การคัดเลือกพันธุปลูก  ควรมีลักษณะ และคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด การปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมในแหลงผลิต อายุเก็บเกี่ยว  ผลผลิตและคุณภาพ ความทนทานตอโรค แมลงตลอดจนทนทานตอ
การขนสง

สายพันธุที่ทานตอการขนสง ผิวเปลือกมีลายนูนหนา ถาหากเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม จะม ี      คุณ
ภาพสูงทั้งกลิ่นหอม ความหวาน

ในประเทศญี่ปุนนิยมปลูก Japanese melon หรือ netted melon ผลกลมหรือกลมรี ปริมาณน้ํ าตาลสูง ผิ
วสีเขียว เปลือกมีลายตาขายนูนสูง เมื่อสุกขั้วจะไมหลุดจากตน ปลูกในเรือนโรง มีคุณภาพและราคาสูง เชน
พันธุ Tokyo King, Emerald Jewel, Emerald Pearl, Ginryu and Zuiko
พันธุผลขนาดเล็ก

FARMER No 1 ผลกลมรี  ผิวสีเหลือง น้ํ าหนักเฉลี่ย 350 กรัม สามารถติดผลได 10 ผล   หรือมากกวา
ตอตน  พันธุเบาทนทานตอสภาพแวดลอม โรคใบดาง และโรคราน้ํ าคาง

GOLDEN CRISPY  คลายกับ FARMER น้ํ าหนักเฉลี่ย 350 กรัม
พันธุผิวเรียบเน้ือสีเขียว/สม

HONEY BALL พันธุหนัก ผิวสีเขียวปนขาว เปลือก
และเน้ือหนา น้ํ าหนักเฉลี่ย 1กก. ความหวาน 14 - 16 % ทนทานตอโรคราน้ํ าคางและไวรัส ทนทานตอ

การขนสง
HONEY DEW  พันธุหนัก ผลกลมหรือกลมรี น้ํ าหนักเฉลี่ย 2.5-2.8 กก.
JADE DEW พันธุเบา ผลกลม ผิวสีเขียวปนเหลือง ผิวเรียบ เม่ือแก และปลูกในสภาพอากาศรอน จะมี

ลายที่ผิว
SUN  RISE ผลกลมผิวขรุขระ  น้ํ าหนักเฉลี่ย 800  กรัม เน้ือสีสม ทนทานตอโรคราแปง  และรานํ ้าคาง
GALIA  ผิวสีเหลือง เน้ือสีเขียว  ทนทานตอโรคราน้ํ าคาง กลิ่นหอม รสชาติดี เก็บรักษาไดนาน นิยมใน

ตลาดยุโรป
             MADIMON ลักษณะคลาย GALIA  แตผลมีขนาดใหญกวา เก็บเก่ียวเร็วกวา ทนทานตอโรคเห่ียว     ที่
เกิดจากเชื้อราฟวซาเรี่ยม  ราแปง  ทนทานตอการขนสง เก็บรักษาไดนาน
พันธุลายนูน เน้ือสีเขียว
             SKY ROCKET ผลกลม อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วันหลังผสมเกสร ผิวสีเขียวมีลายนูนเล็กนอย น้ํ าหนักเฉลี่ย
1.2 กก. ทนทานตอโรคราแปง ราน้ํ าคาง

BONUS ผลกลม เน้ือสีเขียว มีลายนูน เน้ือสีครีม น้ํ าหนักเฉลี่ย 1.2 - 1.4 กก.ความหวาน 16 - 17 %  ทน
ทานตอโรคราแปง อายุเก็บเกี่ยว 55 - 60 วัน หลังดอกบาน
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วิธีการเพาะปลูกและดูแลรักษา
การเพาะปลูก  จะใชวิธีการหยอดเมล็ดในภาชนะเชนกระทง  หรือถุงพลาสติก ควรคัดเลือกเมล็ดท่ีมี

ขนาดใหญ เน่ืองจากมีอาหารสํ ารองในเมล็ดมาก สามารถใหตนกลาท่ีเจริญอยางรวดเร็ว  และสมบูรณ     นอก
จากน้ีควรตรวจสอบความงอกกอนท่ีจะนํ าไปเพาะปลูก
ตารางที ่3 อุณหภูมิและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
อายุของเมล็ดและความงอก อุณหภูมิท่ีเก็บ

รักษา(o ซ)
อายุการเก็บรักษา(ป)

5 6 7 8 9
ความงอก(%)

11 -  20 72 77 81 75 5

ถาเก็บไวในที่มีสารดูดความชื้น (Silica gel) จะมีความงอก 90 % ในเวลา 7- 8 เดือน
การเพาะเมล็ด

ใชเมล็ด 80 -110 กรัมตอไร  (1 กรัม = 30- 40 เมล็ด  หรือ 1000 เมล็ด หนัก 25 กรัม) ควรแชเมล็ดใน
เบนเลท ผสมกับ  เคปแทน อัตราอยางละ 6 กรัม ตอน้ํ า 1 ลิตร แช 30  นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง นํ ามาลาง และแช
โพแทสเซียมไนเตรท  เขมขน 0.2 % เปนเวลา  1  ช่ัวโมง   หลังจากนั้นใชผาเปยกหุมเก็บไวในที่มืดอุณหภูมิสูง
หรือใชอุณหภูมิ 28- 30 o ซ  เมล็ดจะเริ่มงอกภายในเวลา  12  ช่ัวโมง  และน ําไปปลูกในกระทงเมื่อรากงอกยาว
0.5 ซม. อุณหภูมิดินที่เหมาะส ําหรับการงอกของเมล็ด 32 o ซ ต่ํ าสุด 20 o ซ
ตารางที ่ 4  อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ดแตงเทศ

อุณหภูมิ(o ซ)
10 15 20 25 30 35 40

ความงอก (%) 0 42 97 100 98 100 99
วันงอก(วัน/หลังจากเพาะเมล็ด) - 7.2 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0

ที่มา: Toki,T.  1982,"Melon" Chiba Agricultural Experiment Station, Japan.
ตารางที ่ 5  การทดสอบความงอกเมล็ดแตงเทศในอุณหภูมิตาง ๆ
อุณหภูมิ

(o ซ)
พันธุ อัตราความงอก(%)

2 วัน 7 วัน 12 วัน 17 วัน 25 วัน
15 Persia 202 - 40 98 - -

New Yizer’el 4 10 - - -
20 Persia 202 16 98 - - -

New Yizer’el - 32 74 76 -
25 Persia 202 100 - - - -

New Yizer’el 14 94 96 - -
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ที่มา: Cantliffe,H.N.,1978."Low temperature germination of Birdnest     type muskmelon" Hort. Sci. 17(4)
639-640.
             เพาะในถุงพลาสติกหรือกระทง ควรใชขนาดเสนผาศูนยกลาง  12 ซม.และยายกลาลงปลูก เม่ือมีใบจริง
3 - 4 ใบ แตถาหากถุงหรือกระทงขนาดเล็ก ควรยายกลาเมื่อมีใบจริง  1 - 2  ใบ  หรือประมาณ       15 วันหลัง
จากหยอดเมลด็

การยายกลาชา หรือยายขณะท่ีมีรากเจริญข้ึนมารอบ ๆ ดินเพาะ จะท ําใหรากกระทบกระเทือนจาก
สภาพอากาศ หรือการยายปลูกได  เนื่องจากการเพาะในกระทงหรือถุง  เม่ือดินรัดตัว จะท ําใหเกิดชองวาง
ระหวางดิน และถุง หรือกระทง รากพืชซ่ึงตองการออกซิเจนจะเจริญข้ึนมาอยูรอบ ๆ ดินเพาะ ซ่ึงเปนอันตราย
ไดงาย
             ดินที่ใชเพาะเมล็ด ควรจะเปนดินท่ีรวนซุยมีอินทรียวัตถุสูง  เพ่ือใหรากเจริญเติบโตสมบูรณ  และผาน
การฆาเชื้อเชนใชความรอนหรืออบโดยสารเคมี โดยทั่วไปใชสวนผสม 1:1:1 ดิน:ทราย:ปุยหมัก  หรือ 1:1:2 ใน
ดินเหนียว  และใส 12- 24- 12 จํ านวน 150 กรัมตอดิน 100 ลิตร
ดินและการเตรียมดิน 

แตงเทศจะสามารถเจริญไดในดินแทบทุกชนิด  แตจะสามารถเจริญเติบโตไดดี และใหผลผลิตสูง ใน
ดินที่รวนซุยหนาดินลึกมีอินทรียวัตถุสูง และระบายนํ ้าดี เน่ืองจากรากของแตงเทศ ตองการออกซิเจนส ําหรับ
การเจริญเติบโต และแลกเปลี่ยนธาตุอาหาร  ดังนั้นดินรวนปนทรายจะเหมาะส ําหรับปลูกแตงเทศมากกวาดิน
ชนิดอ่ืน ๆ

การปลูกแตงเทศ ควรปลูกพชืในระบบหมุนเวียน และใชเวลาอยางนอย 3 ป  จึงจะกลับมาปลูกที่เดิม ถา
หากจํ าเปนตองปลูกท่ีเดิมควรอบดิน หรือใชวิธีการตอก่ิงโดยใชตนตอแตงไทย ฟกทอง  ฟกเขียว หรือน้ํ าเตา
เพื่อปองกันโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum  f. melones ซ่ึงจะระบาดรุนแรงทํ าใหไมสามารถเก็บ
ผลผลิตได
ปฏิกิริยาของดิน(Soil reaction: pH)

ปฏิกิริยาหรือสภาพความเปนกรดดางของดิน จะมีอิทธิพลตอความสามารถในการละลายนํ ้าและความ
สามารถในการที่พืชจะนํ าขึ้นไปใชประโยชนในดินที่มีความเปนกรด (pH<7) พืชจะนํ าธาตุแคลเซียม และโมลิบ
ดินัม ไปใชประโยชนไดนอย ในดินที่มีสภาพเปนดาง (pH>7) ธาตุเหล็ก แมงกานีสและสังกะส ี จะมีความ
สามารถในการละลายน้ํ าต่ํ า ท ําใหพืชขาดธาตุดังกลาว ในดินที่ม ีไบคารโบเนต (bicarbonate: HCO3-) มาก จะ
ทํ าใหพืชดูดสารละลายอาหารไดนอย ดังนั้นการปลูกพืชโดยทั่วไปจะปลูกใน pH 6.0-6.5 เม่ือผลการวิเคราะห
ดินมีปริมาณ Mg ต่ํ ากวา 70 ppm ควรใส Mg 10 กิโลกรัมตอไร

แตงเทศไมสามารถเจริญไดดีในดินท่ีเปนกรด ดังน้ันควรปรับปรุง pH ของดิน ใหอยูระหวาง 6.0 - 6.5
การปลูกในดินที่มีความเปนกรดสูง จะท ําใหพืชไมสมบูรณ รากชะงักการเจริญ ใบมีสีเหลืองปนเขียวซึ่งเรียก
"acid yellow" ดอกรวง
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ความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารในดิน
เมื่อปริมาณ inorganic salt เพียงเล็กนอย เชน สารละลายอาหารในดิน หรือ ปุยเคม ีที่ใสลงไปในนํ ้า จะ

เปลี่ยนรูปเปน electrically charge units เรียก ion  สวนของ ion ที่เปนขั้วบวกเรียก cation เชน H+, K+, Ca++, 
Mg++, NH4+, Fe++, Mn++, Zn++ จะถูกดูดยึดโดยขั้วลบบนผิวของเม็ดดิน (microscorpic clay, and humus 
particles) Cation จะมีปริมาณเพียงเล็กนอยในสารละลายในดิน เม็ดดินเหนียว และฮิวมัส จะเปนแหลงที่เก็บ
สะสมแรธาตุอาหารดังกลาว สวนแรธาตุอาหารท่ีมีข้ัวลบเรียก anion เชน NO3-, HPO4- -, SO4--,และ Cl- จะ
พบในสารละลายของดินในปริมาณสูง ซึ่งจะ  สูญหายไปตามการไหลของนํ ้าไดงาย เม่ือสารละลายอาหารไหล
ผานราก พืชสามารถดูดสารละลายไปใชทั้งในรูปที่อยูระหวางเม็ดดิน หรือท่ียึดไวตามผิวของเม็ดดิน (cation) 
สารละลายที่อยูในดินเปนแหลงอาหารพืชสวนใหญ แตเนื่องจากจะสูญเสียไดงาย จึง    จํ าเปนตองใชสวนท่ีเม็ด
ดินดูดยึดไว การเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน สามารถท ําไดโดยการเพิ่มปุยเคมี

พืชจะดูดธาตุอาหารในรูป ions โดยการแลกเปล่ียนกับ ions อ่ืน ๆ เชน การนํ าสารละลาย K+, NH4+, 
H+ ion จะละลายในน้ํ าในดิน หรือดูดยึดโดยเม็ดดินหรือการนํ า Ca++, Mg++ ไปใชประโยชน รากพืช        
จะปลอยอะตอม H+ สองอะตอมออกมา เมื่อพืชดูดสารละลายที่จ ําเปนสํ าหรับการเจริญเติบโต จะทํ าใหสาร
ละลายในดิน และผิวของเม็ดดินมีปริมาณ H+ เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อพืชน ํา cation เชน ammonium nitrogen  ขึ้น
ไปใชในปริมาณท่ีสูงขึ้น จะทํ าใหดินมีสภาพเปนกรด  ในทางตรงกันขาม  เมื่อพืชดูด anions เชนไนเตรท และ 
ฟอสเฟต ขึ้นไปใชมาก จะทํ าใหดินมีกลุมไฮดรอกซิล (OH-) และ ไบคารบอรเนต (HBO3-) สูง ทํ าใหดินเปนดาง
การเตรียมแปลงปลูก

แปลงปลูกควรเจาะเปนรองปลูกใสปุยคอกหรือปุยหมัก ปุยเคม ี กลบดิน
วิธีเตรียมดิน

* ก1 * ก2 *ก3

 รูปที่ 1  คือรองปลูก กวาง 30 ซม. ลึก 30  ซม. หางกัน1.0 - 1.2 เมตร ส ําหรับการปลูกแบบขึ้นคาง และ
3 เมตร ส ําหรับการปลูกแบบเลื้อย  (* ก1,2,3)

A1 * ก1 * ก2 A2 A3 * ก3

             รูปที่ 2 หลังจากใสปุยคอก ปุยเคม ีและสารเคมีปองกันกํ าจัดโรคและแมลง ท ําการกลบรอง โดยใชดิน
จากดานขาง ซ่ึงหลังจากขุดดินออก จะเปลี่ยนเปนรองระบายนํ ้า ทางเดิน (A1,2,3)

วิธีการปลูกมีสองแบบคือ
1. การปลูกแบบเล้ือย

ระยะปลูก  0.60 เมตร x 3.00 เมตร
ไตหวัน ใชระยะปลูก  0.60 เมตร x 2.00 เมตร
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ญ่ีปุน   ใชระยะปลูก  0.50 เมตร x 2.70 เมตร
2. การปลูกแบบขึ้นคาง

ระยะปลูก  0.30 เมตร x 1.20 เมตร
ไตหวัน ใชระยะปลูก  0.30 เมตร x 2.00 เมตร
ญ่ีปุน   ใชระยะปลูก  0.50 เมตร x 1.80 เมตร

            การปลูกแบบเลื้อยหรือขึ้นคาง อาจจะใชแถวเดี่ยว หรือ แถวคู
             ระยะปลูกขึ้นอยูกับสายพันธุ  ความอุดมสมบูรณของดิน พันธุ
ที่มีลํ าตนและใบขนาดใหญ ควรปลูกหาง ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํ า
ควรปลูกหาง
การปลูกในเรือนโรง
             การปลูกที่ตองการคุณภาพ และมีตลาดที่แนนอน ควรปลูกในเรือนพลาสติก เพื่อปองกันฝน ซึ่งท ําให
เกิดโรคทางใบ ลดความเขมของแสง ลดอุณหภูม ิ และเพื่อใหมีการจัดการปุย และนํ้ าอยางม ี   ประสิทธิภาพ
ตลอดจนปองกันแมลง โดยใชมุงตาขายปดรอบเรือนโรง
             ลักษณะของเรือนโรง จะตองมีชองระบายอากาศดานบน และมีดานลางโปรง เพื่อใหอากาศรอนลอยตัว
ขึ้นไป และอากาศเย็นพัดเขามาแทนที ่  ซึ่งจะชวยระบายอากาศ และลดอุณหภูมิใน     เรือนโรง ใชวัสดุพลาง
แสงในกรณีที่มีความเขมแสงสูง และปดดานขางดวยมุงตาขาย

แปลงปลูกอาจจะใชอิฐบลอคกอเปนแปลงปลูก และรองพื้นดวยพลาสติก ผสมวัสดุปลูกใสลงไป หรือ
อาจจะใชกระถางขนาดใหญ หรือใชถุงบรรจุวัสดุปลูก และเจาะหลุมปลูก
             ดินปลูก ควรผสมอยางดี ในพื้นที่ๆ ปุยหมักหาไดงาย อาจจะใชปุยหมักเปนวัสดุปลูก เพื่อใหพืช
สามารถเจริญไดอยางเต็มท่ี แตงเทศ ไมสามารถปลูกซํ้ าในพื้นที่เดิมได จะตองเปลี่ยนวัสดุปลูก   ทุกครั้งที่ปลูก
ใหม การปลูกวิธีนี้ถาหากใชปุยหมัก หรือเปลือกขาวเปนวัสดุปลูก จะท ําใหตนทุน       การปลูกต่ํ ากวาการอบ
ดินดวยสารเคมี และสามารถน ําไปปลูกพืชชนิดอื่นได

การใหน้ํ า การปลูกในเรือนโรงจะใหผลดี ถาหากใชระบบนํ ้าหยด และผสมปุยลงในนํ้ า จะท ําให
ประหยัดแรงงาน ท ําใหการใชปุยและนํ ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติดูแลรักษา
             การปลูกควรเลือกตนกลาที่มีขนาดสมํ ่าเสมอ ปลูกในแปลงเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหนํ ้า ในกรณีท่ีการเจริญเติบโตไมสม่ํ าเสมอกัน บางตนอาจจะอยูในระยะที่ผลก ําลัง
พัฒนา ซึ่งมีความตองการนํ้ ามาก   บางตนท่ีติดผลกอน ผลจะมีขนาดใหญ ถาหากใหนํ้ ามากผลจะแตก นอกจาก
น้ีจะสะดวกตอการทํ าราวเพ่ือใชรองรับผล
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การปลูกแบบเล้ือย
1. เด็ดยอดเหนือใบท่ี 5
2. เลือกเถาที่เจริญสมํ่ าเสมอกัน
           2.1  สี่เถา ส ําหรับพันธุที่มีผลขนาดเล็ก
           2.2  สามเถา ส ําหรับพันธุที่มีผลขนาดปานกลาง
           2.3  สองเถาส ําหรับพันธุที่มีผลขนาดใหญ
3. ตัดเถาแขนงในขอท่ี 1-4 ของเถาใหมทิ้ง
4. ใหเถาแขนงเจริญในขอท่ี 5-6-7
5. เด็ดยอดเถาแขนงใหเหลือใบสองใบหรือสองขอ
6. ดอกตัวเมียจะเจริญในขอท่ีหน่ึงของเถาแขนง ชวยผสมเกสรเมื่อดอกบาน
7. คัดเลือกผลที่สมบูรณเถาละหนึ่งผล
8. เด็ดยอดเม่ือเร่ิมติดผลหรือมีใบจริงเหนือผลประมาณ 13 ใบ

1 3 5
2 4

การเด็ดยอดเหนือใบท่ี 5
1
2

3
4

เลือกเถาท่ีเจริญสม่ํ าเสมอกัน 2-4 เถา
   การปลูกแบบขึ้นคาง

        1. ใชเถาเดี่ยว
        2. ตัดเถาแขนงในขอท่ี 1 ถึงขอที่ตองการไวผลทิ้ง
        3. ใหเถาแขนงเจริญในขอท่ี 7-8-9  ในฤดูรอนและฤดูฝน ขอท่ี 11-12-13
ในฤดูหนาว
        4. เด็ดยอดเถาแขนงใหเหลือใบสองใบหรือสองขอ

5.  ดอกตัวเมียจะเจริญในขอท่ีหน่ึงของเถาแขนง ชวยผสมเกสรเม่ือดอก
บาน

        6. คัดเลือกผลที่สมบูรณตนละหนึ่งผล
7.  เด็ดยอดเถาเม่ือมีใบจริง 20-25 ใบ หรือใบท่ี 10-15 เหนือผล
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การคัดเลือกดอกที่จะผสม  ควรเลือกดอกที่มีรังไขสมบูรณ  ขนาดใหญ กานดอกยาวและสมบูรณ การ
เลือกขอที่จะใหติดผล จะแตกตางกันขึ้นอยูกับฤดูกาล และความสมบูรณของพืช

การใหติดผลเร็วเกินไป จะทํ าใหมีใบสรางอาหารนอย ผลขนาดเล็ก คุณภาพตํ ่า การติดผลในขอที่สูง
เกินไป มีจํ านวนใบสรางอาหารมาก ผลจะมีขนาดใหญ เกนิความตองการของตลาด

ควรใหรากเจริญมากที่สุด กอนท่ีดอกจะเจริญ เพื่อใหพืชสามารถหาอาหารส ําหรับการเจริญของตน
ดอกและผล
             บํ ารุงและดูแลรักษาใบใหสมบูรณ  ปราศจากการท ําลายของโรคแมลง เพื่อใหมีพื้นที่ในการสรางอาหาร
มาก ซึ่งจํ าเปนส ําหรับการเจริญและคุณภาพของผล โดยเฉพาะใบท่ีอยูเหนือผล
ตารางที ่6 อิทธพิลของใบตอการเจริญของผลแตงเทศพันธุ COSAC ที่ปลูกแบบเถาเดี่ยว

จํ านวนใบนับจากผลวิธี ใบบน ใบลาง
รวม(ใบ/ตน) นํ ้าหนักใบรวม

(กรัม)
นํ ้าหนักเฉลี่ย
กรัม/ผล

ปริมาณนํ ้าตาล
ในผล(%)

1 5 10 15 479 2,322 14.8
2 10 5 15 593 2,808 15.1
3 8 12 20 587 2,607 14.5
4 12 8 20 608 2,800 15.2
5 12 13 25 612 2,626 15.2
6 13 12 25 669 3,924 14.3
ที่มา:  Calsolari และคณะ  1982 "  Melon Cultivation  " Report  on Field Trial, TIATC, Japan, VC NO. 28 pp.
1-24

จากตารางที ่7 การทดลองในเมือง Tsukuba ประเทศ  ญ่ีปุน พบวา ใบท่ีอยูเหนือผล จะม ีอิทธิพลตอผล
ผลิต และคุณภาพของแตงเทศ
ขอควรพิจารณาการเลือก ขอเพ่ือใหผลเจริญ

1. ใบในชวงที่ติดผลควรมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 20- 23 ซม.
2. เถาแขนงที่ใหติดผลควรจะมีชวงขอยาว 10 ซม.
3. ลํ าตนชวงที่จะใหติดผลควรมีเสนผาศูนยกลาง 9 -10 มม.
4. ใบขนาดพื้นที ่ 18 ตารางเซ็นติเมตร จะสามารถสรางอาหารเลี้ยงผลหนัก 800 กรัมได 1 ผล
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ขอควรระวังในการตัดแตงกิ่ง
             หลังจากตัดแตงกิ่งควรทาแผลดวยยาเชน เคปแทน หรือ ออรโธไซด และเม่ือตัดแตงเสร็จ       1 ตน ควร
แชมีดในแอลกอลฮอล เพ่ือปองกันการแพรระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส
การจัดการธาตุอาหาร
        แตงเทศไมสามารถเจริญไดดีในดินท่ีเปนกรด  ดังนั้นไมควรใสปุยเคมีมาก การใสปุยหมัก หรือ ปุยคอก จะ
ชวยใหคุณสมบัติของดินดีข้ึน และเหมาะสมส ําหรับการเจริญเติบโตของแตงเทศ ตลอดจนลดปริมาณการใชปุย
เคมี

ชนิดและปริมาณปุยเคมีที่ใช ขึ้นอยูกับการผลการวิเคราะหดิน ความตองการของพืชในแตละระยะของ
การเจริเติบโต ฤดูกาลและระบบการใหนํ้ า

ความสํ าเร็จของการปลูกแตงเทศขึ้นอยูกับ ความสามารถของผูปลูก ที่จะใหอาหารพืชอยางสมดุล
ระหวางการเจริญทางล ําตน ใบ และดอกผล ในกรณีท่ีมีความสมดุลในการเจริญเติบโต และ   ผลผลิต สามารถ
สังเกตจาก ขนาดของลํ าตน ขนาดและสีของใบ ในกรณีที่มีเถา หรือลํ าตนขนาดใหญเกินไป แสดงใหเห็นถึง
อัตราการเจริญดานล ําตน ใบสูงเกินไป ท ําใหอาหารส ํารองไมพอเพียงส ําหรับการเจริญของผล การเจริญของลํ า
ตน ราก จะหยุดชะงัก ผลรวง ถาหากล ําตนมีขนาดเล็กแสดงวาพืชขาดอาหาร ผลผลิตหรือระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และการจัดการนํ ้าตลอดจนปุยเคมี เชนชนิด ปริมาณและระยะเวลา
ตารางที่ 7 ธาตุอาหารท่ีจํ าเปนตอการเจริญของพืช

Element Atomic Available form
Symbol weight

Organic elements (from air&water)
Hydrogen H 1.00 H2O
Carbon C 12.00 CO2
Oxygen O 16.00 O2,H2O
Macronutrients (need in large quantities)
Nitrogen N 14.00 NO3-,NH4+
Potassium K 39.10 K+
Calcium Ca 40.08 Ca++
Magnesium Mg 24.32 Mg++
Phophorus P 30.92 H2PO4-,HPO4-
Sulfur S 32.07 SO4- -
Micronutrients (need in small quantities)
Iron Fe 55.85 Fe+++,Fe ++
Manganese Mn 54.94 Mn++
Copper Cu 63.54 Cu++,Cu+
Boron B 10.82 BO3- - -,B4O7- -
Zinc Zn 65.38 Zn++
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Molybdenum Mo 95.95 MoO4++

ควรทํ าการวิเคราะหดินและใสปุยตามความตองการของพืช
รากของพืชตระกูลแตง จะตองการออกซิเจนในดินคอนขางสูง ดังนั้นจึงนิยมใสปุยคอกเพื่อปรับปรุง

ดินใหรวนซุย ปุยคอกจากมูลไก จะใหผลดีกวา มูลโคและสุกร
ผลผลิตหรือระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม และการจัดการนํ ้าตลอดจน

ปุยเคม ีเชน ชนิด ปริมาณ และระยะเวลา
ถึงแมวาสารอนินทรียอาจจะเปนสวนประกอบในพืชในปริมาณที่คอนขางตํ ่า (รอยละ 1)      แตชนิด 

ปริมาณ และเวลาที่ใสปุยเคม ีจะมีอิทธิพลตอการเจริญ และผลผลิตของแตงหอมอยางมาก     โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปลูกในเรือนโรง  แตงหอมเปนพืชท่ีตองการธาตุอาหารมาก แตการใสในอัตราสูงเกินไป อาจจะท ําอันตราย
ตอราก เน่ืองจาก เปนพืชที่คอนขางออนแอตอความเค็มของสารละลาย  โดยการเจริญและผลผลิตจะลดลงเมื่อ
คา electrical conductivity (EC) ของสารละลายสูงขึ้น ดังน้ันควรตรวจสอบคา EC อยางสมํ ่าเสมอ
ตารางที่  8 ปริมาณธาตุอาหารในแตงเทศ (ปอนด/เอเคอร)
สวนของพืช น้ํ าหนักสด น้ํ าหนักแหง ไนโตรเจน ฟอสฟอ-

รัส แอซิด
โพแทส
เซียม
ออกไซด

แคลเซียม
ออกไซด

แมกนี
เซียม
ออกไซด

เถา 3,132 939 19.8 3.8 28.2 53.5 6.8
ผล 11,310 1,154 20.5 7.7 48.7 8.4 5.0
เมล็ด 2,175 307 9.8 3.9 13.5 0.6 1.8
รวม 16,617 2,400 50.1 15.4 90.3 62.2 13.5

  ที่มา : Thomson  และ Kelly 1979 "Vegetable Crops" p.526
ธาตุหลัก (Macro-nutrients)

แตงเทศตองการธาตุอาหารในปริมาณสูง โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และซัลเฟอร
ไนโตรเจน (Nitrogen:N)

ไนโตรเจนมีความส ําคัญตอการเจริญดานลํ าตน ใบ มากกวาผล การใสปุยไนโตรเจนมากเกินไป จะท ํา
ใหการเจริญทางล ําตน ใบ มากเกินไป ซึ่งจะท ําใหผล และรากชะงักการเจริญ ไนโตรเจนท่ีอยูในรูปแอมโมเนียม 
จะชวยในการเจริญของลํ าตน ใบ สวนในรูปแอมโมเนียมไนเตรทหรือยเูรีย เมื่อใสในความเขมขนและระยะ
เวลาที่เหมาะสม จะชวยในการเจริญเติบโตได แตอาจจะเปนอันตรายตอพืช   ไดงาย เชน ท ําใหใบไหม ดังน้ัน
ควรศึกษาขอมูลกอนใสปุยดังกลาว และใชอยางระมัดระวัง

ลักษณะท่ีพืชเปนอันตราย เน่ืองจากการใชแอมโมเนียมในอัตราสูง ในระยะแรก จะเกิดแผลเปนจุดเล็ก 
ๆ ที่ใบ ระยะตอมาจะขยายตัว หรือรวมกันเปนแผลใหญเหลือเฉพาะเสนใบเปนสีเขียว
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สวนพืชท่ีขาดไนโตรเจน จะมีล ําตนขนาดเล็ก แข็ง ใบขนาดเล็ก เน้ือใบบาง สีซีด
ไนโตรเจนสามารถเคลื่อนยายในพืชไดดี ดังน้ันใบแกจะแสดงอาการกอน โดยจะมีสีเขียวปนเหลือง 

หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน ใบออนจะหยดุชะงักการเจริญ ผลจะมีลักษณะสั้น หนา สีเขียวออน บิดงอ ข้ัวจะ
สั้น และเหี่ยว

ในกรณีท่ีไดรับไนโตรเจนมากเกินไป จะท ําใหมีล ําตนขนาดใหญ ใบสีเขียวเขม เปนคลื่น ชวงขอสั้น 
มือเกาะจะติดกัน เถาแขนงจะสั้น ในกรณีท่ีรุนแรง การเจริญเติบโตจะหยุดชะงัก ใบสวนลางจนถึงสวนกลาง
ของลํ าตนจะหงิกงอและรวง แผลระหวางเสนใบจะโปรงแสง หลังจากนั้น  จะเปลี่ยนเปนสีเหลืองและนํ ้าตาล 
เมื่อขอบใบ และระหวางเสนใบเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล ท ําใหตนพืชตาย ในกรณีที่พืชยังไมเหี่ยว การแกไขอาจจะ
ทํ าไดโดยการใหน้ํ า ควบคุมอุณหภูมิและความเขมแสงตํ ่า เพ่ือปองกันการคายน้ํ า

การแกไขควรฉีดพนดวยปุยยูเรียเขมขน  2-5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร เพ่ือปองกันอันตรายตอพืช ควรฉีดพน
ในระยะที่มีอุณหภูม ิ และความเขมแสงต่ํ า และใหนํ ้าหลังฉีดพน หลังฉีดพนควรเพ่ิมปุยไนโตรเจนทางดินใน
อัตรา และระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันการขาดธาตุดังกลาว
ฟอสฟอรัส (Phosphorus:P)

ถึงแมพืชจะตองการฟอสฟอรัสในปริมาณที่นอยกวาไนโตรเจน แตพืชจะตองการอยางสมํ ่าเสมอ ใน
ระยะแรกฟอสฟอรัส จะจํ าเปนส ําหรับการเจริญของราก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออุณหภูมิในดินตํ ่า นอกจากน้ี  
จะชวยในการเจริญเติบโตท้ังทางลํ าตน ใบ ดอก ผล ตลอดฤดูกาลปลูก เม็ดดินจะจับยึดฟอสฟอรัสไดดี แตจะถูก
ชะลางหรือสูญเสียโดยงายในดิน peat และ soilless media ดังน้ันการปลูกพืชไรดิน จะตองใสฟอสฟอรัสอยาง
สมํ่ าเสมอ

พืชที่ขาดฟอสฟอรัส ในข้ันแรกจะแสดงอาการหยุดชะงักการเจริญเติบโต  ในกรณีท่ีรุนแรง   พืชจะ
ชะงักการเจริญ ใบออนจะเลก็ หนา สีเทาปนเขียว ใบแกจะเกิดแผลมีลักษณะชํ ้า ที่เสนใบ และระหวางเสนใบ 
หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีซีด เห่ียว ตอมาจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล และรวง

ฟอสฟอรัสจะไมเปนอันตรายตอพืช การแกไข ควรใสปุย triple superphosphate อัตรา 20 กรัมตอตา
รางเมตร หรือใชปุย mono  potassium phosphate ละลายนํ้ า 30-50 ppm P
โพแทสเซียม (Potassium: K)

โพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่เคลื่อนยายในพืชไดด ีพืชตองการในปริมาณที่สูง จํ าเปนส ําหรับการเจริญ
เติบโต และผลผลิต เน่ืองจากเปนธาตุหลัก และมีขั้วบวก(cation) ทํ าหนาที่สรางความสมดุลกับกรดอินทรียที่อยู
ในเซลล ซึ่งมีขั้วลบ และ anion อ่ืน ๆ เชน sulfate, chloride, และ nitrates.

นอกจากนี้จะชวยกระตุนการท ํางานของ enzyme  ควบคุมการคายนํ ้า โดยการควบคุม      การเปดปด
ของปากใบ ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมจะขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางแรธาตุตาง ๆ เชน ไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัส หากใสในอัตราสูงจะมีทํ าใหพืชแสดงอาการขาดโพแทสเซียมสวนแคลเซียม ชวยในการนํ า
โพแทสเซียมขึ้นไปใชของพืช  ในกรณีที่ขาดแคลเซียม พืชจะแสดงอาการขาดโพแทสเซียมสวนปุยในรูป
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แอมโมเนียม จะจํ ากัดการนํ าโพแทสเซียมไปใชประโยชนอยางมาก การขาดโพแทสเซียมมีแนวโนมจะทํ าให
พืชขาดธาตุเหล็ก

ในกรณีที่พืชขาดโพแทสเซียมระยะเร่ิมแรกจะแสดงอาการที่ใบแกกอน และขยายจากใบลางไปยังใบ
บนสุด พืชจะหยุดชะงักการเจริญ ชวงขอสั้น ใบขนาดเล็ก ขอบใบแกจะแหง งอมวนลง หลังจากนั้นแผลจะ
ขยายไปยังเนื้อเยื่อที่อยูระหวางเสนใบ และเขาสูสวนกลางของใบ

ในดินทั่วไปจะมีปริมาณโปแตสเซี่ยมคอนขางจะพอเพียงส ําหรับการเจริญของพืช นอกจากในดินทราย 
แตในการปลูกพืชไรดินพืชจะแสดงอาการขาดทันท ี เมื่อไดรับธาตุดังกลาวไมเพียงพอ การใสโพแทสเซียมสูง
จะไมเปนอันตรายตอพืช  แตจะเปนสาเหตุใหพืชขาดธาตุอ่ืน ๆเชน แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก เปนตน

การแกไข ใสปุยโพแทสเซียม กอนปลกูอัตรา 80 กรัมตอตารางเมตร หรือใหในรูปสารละลาย เขมขน 
300-500 ppm K หรือฉีดพนในอัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ขอควรระวัง คือ พืชไมสามารถนํ าโพแทสเซียมที่ให
โดยการฉีดพนไปใชไดทั้งหมด
แคลเซียม (Calcium: Ca)

แคลเซียมจะเคลื่อนยายในพืชทางทอนํ ้า และบางสวนจะเคลื่อนยายจากใบแก ไปยังใบออน แตจะมี
ปริมาณที่นอยมาก ดังน้ันเมื่อพืชไดรับแคลเซียมต่ํ า จะแสดงอาการขาดธาตุอาหารท่ียอดออน แคลเซียมจะมี
ความสํ าคัญตอโครงสราง และความแข็งแรงของ cell membranes และความสมบูรณแข็งแรงของ cell wall  โดย
ทั่วไปแตงเทศจะไมแสดงอาการขาดธาตุแคลเซียม นอกจากการปลูกในเรือนโรงที่ปดสนิทมีอุณหภูมิ  และ
ความชื้นสัมพัทธสูง

อาการขาดธาตุน้ี จะสังเกตไดจากในขั้นแรก จะปรากฏเปนจุดสีขาวโปรงแสงที่ขอบใบ และระหวาง
เสนใบของใบออน ท ําใหเกิดอาการใบดาง โดยที่เสนใบจะมีสีเขียว พืชจะชะงักการเจริญ     ชวงขอในสวนยอด
จะสั้น ใบออนจะมีขนาดเลก็ ปลายใบมวนขึ้น ในใบแกปลายใบจะมวนลง ในกรณีท่ีรุนแรงใบออนจะกรอบ
และรวง ดอกรวง ยอดออนแหงตาย รากไมสมบูรณ สั้นและใหญกวาปกต ิ  รากจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล และมี
รากฝอยนอย ผลจะมีขนาดเล็ก ไมมีรสชาต ิในดินที่มีการพังทะลาย      จะขาดแคลเซียม นอกจากน้ีในดิน peat 
ที่ไมใสปูนขาว และในการปลูกพืชไรดินที่มีแคลเซียมไม      พอเพียง  พืชจะแสดงอาการขาดธาตุนี้

การแกไขควรฉีดพนดวยแคลเซียมไนเตรท อัตรา 10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
แมกนีเซียม (Magnesium: Mg)

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม ใบพืชจะหงิกเปนคลื่น ใบดาง และจุดสีนํ ้าตาลที่ใบลาง ในระยะแรกจะพบ
จุดสีเหลืองระหวางเสนใบ โดยเสนใบจะมีสีเขียว ถึงแมจะแสดงอาการรุนแรง  โดยแผล      สีเหลืองระหวาง
เสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลออน แตขอบใบจะคงมีสีเขียว การปลูกในดินสาเหตุของการขาดแมกนีเซียม จะ
เกิดจากพืชไมไดเกิดจากดิน ซ่ึงอาจจะเน่ืองมาจาก การใสธาตุอาหารบางชนิดในอัตราสูงเกินไป เชน
โพแทสเซียม แคลเซียม (จาการใสปูนขาวมากเกินไป) แอมโมเนียม หลังปลูกในอัตราสูง  หรือดินเปนกรด ใน
สภาพดังกลาว พืชจะไมสามารถดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใชประโยชนได เพียงพอ ดังนั้นพืชจะเคลื่อนยาย
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แมกนีเซียมจากใบแกไปยังใบออน ในการปลูกพืชไรดิน พืชจะแสดงอาการขาดธาตุดังกลาว เมื่อมีระดับความ
เขมขนลดลงจากระดับที่เหมาะสม หรือขาดความสมดุลยระหวางปุย K+, Ca++, NH4++, H+,

พืชที่ไดรับแมกนีเซียมมากเกินไป จะแสดงอาการใบดาง สวนที่มีสีเขียวจะเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม สวน
ใหญจะเกิดในการปลูกพืชในสารละลายที่มีแมกนีเซี่ยมในปริมาณที่สูงมาก

การแกไข ฉีดพนดวยแมกนีเซียมซัลเฟต อัตรา 20 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตรขอควรระวัง ควรฉีดพนในขณะที่มี
อุณหภูมิ และความเขมของแสงตํ ่า แนวการใหปุยที่ดีคือใหทางดิน
ซัลเฟอร (Sulfur: S)

พืชจะไดรับธาตุนี้อยางเพียงพอ เนื่องจากประกอบอยูในปุยเคมีหลายชนิด และอยูในอากาศที่เกิดมล
ภาวะ แตกรณีที่มีมากเกินไปจะจํ ากัดการน ําโมลิบดีนั่มไปใชประโยชนของพืช
ธาตุรอง(Micronutrients)

แตงกวาตองการธาตุรองดังตอไปน้ีในปริมาณที่ต่ํ า คือ iron, manganese, copper, boron, zinc, 
molybdenum, and chloride.
เหล็ก (Iron:Fe)

พืชตองการธาตุเหล็กเพื่อชวยในการสรางเม็ดสีเขียว (chlorophyll) ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยาย    ในพืช 
ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช จะคลายกับอาการการขาดแมกนีเซียม แตจะเกิดข้ึนกับ    ใบออนโดยแสดง
อาการขาดเม็ดสีเขียว และคลีอ่อกอยางรวดเร็ว อาการในข้ันแรก จะสังเกตจาก     ใบออน จะมีสีเหลืองปนเขียว
หรือสีเหลือง แตเสนใบจะมีสีเขียว เม่ือถึงข้ันรุนแรงจะ เริ่มจากเสนใบขนาดเล็กเปลี่ยนเปนมีสีเหลืองหรือขาว 
หนอจะหยุดชะงักการเจริญ ใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง สาเหตุของการขาดธาตุน้ี เนื่องจากวัสดุปลูกมี pH สูง มี
ปริมาณแมงกานีสสูง ออกซิเจนไมพอรากไมสมบูรณ รากตาย (NFT) หรือน้ํ าขัง ควรเพ่ิมปริมาณออกซิเจน
บริเวณราก โดยปรับอัตราสวนผสมของวัสดุปลูก ใหนํ้ าในปริมาณที่เหมาะสม เพิ่มปริมาณออกซิเจนในสาร
ละลาย ควบคุมใหพืชมีอัตราการคายนํ ้าที่เหมาะสม การใสธาตุนี้มากเกินไป พืชจะแสดงอาการคลายกับอาการ
ขาดแมกนีเซียม

ควรใสปุย Fe ในรูปของ iron salt หรือ iron chelates ทางดิน (Fe-EDDHA อัตรา 5-10 กรัมตอตาราง
เมตร หรือ Fe-DPTA อัตรา 12-20 กรัมตอตารางเมตร) หรือฉีดพนทางใบโดยใช Fe-EDTA เขมขน 0.2 กรัมตอ
น้ํ า 1 ลิตร iron chelates เมื่อใชในความเขมขนสูงจะเปนอันตรายตอพืชไมควรใชสูงกวาค ําแนะนํ า โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการฉีดพนทางใบ ขอควรระวัง จะตองฉีดพนในขณะที่มีอุณหภูมิและความเขมของแสงตํ ่า และฉีดพน
ทางใบ  อยาใหโดนบริเวณโคนตน อาจจะท ําใหเกิดอาการ     โคนเนาได
แมงกานีส (Manganese: Mn)

พืชตองการแมงกานีสในปริมาณที่นอยมาก เพื่อชวยในการท ํางานของ enzymes ชวยในการสงัเคราะห
แสง ชวยสรางออกซินในพืช ในกรณีที่ขาดแมงกานีส hydrogen peroxide จะสะสมในใบพืช เม่ือมีความเขมขน
สูง จะเปนอันตรายตอพืช ธาตุนี้จะไมเคลื่อนยายในพืช ปกติจะสะสมในใบลาง ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร
จะคลายกับอาการขาด Fe โดยจะแสดงออกในใบ หรือหนอใหม ถึงแมเน้ือเย่ือขอบใบ และระหวางเสนใบจะ
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เปลี่ยนจากสีเขียวออน เปนสีเขียวปนเหลือง และเปนสีเหลืองเชนเดียวกับการขาด Fe แตที่แตกตางกัน คือเสน
ใบพืชที่ขาด Fe จะยังคงเปนสีเขียว แตที่ขาดแมงกานีสเสนใบจะมีแผลจุดลึกสีขาว ในระยะที่รุนแรงใบจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลือง และมีแผลจุดสีขาวระหวางเสนใบ จะเกิดขึ้นมากใน calcareous soils, ดิน peat ที่ใสปูนขาว
มาก หรือในสารละลายที่ขาดแมงกานีส อาการที่พืชแสดงเมื่อไดรับแมงกานีสสูงเกินไป จะปรากฏสเีขียวออน
หรือเหลืองบริเวณระหวางเสนใบ โดยจะแสดงในใบแกกอน หลังจากน้ันเสนใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลแดง 
และมีแผลจุดสีมวงบริเวณล ําตน ยอดออน และเสนใบดานลางของใบ จะพบมากในพืชที่ปลูกในวัสดุปลูก  ที่
อบดวยไอน้ํ าในอุณหภูมิสูง ใชระยะเวลานาน และไมสามารถระบายนํ ้า ที่อยูในดินออกไปได

 เมื่อปริมาณในพืชลดตํ ่ากวา 50 ppm ผลผลิตจะลดลง เม่ือต่ํ ากวา 12-15 ppm พืชจะแสดงอาการขาด
ธาตุอาหาร อาการท่ีไดรับ Mn ในปริมาณสูงเกินไปหรือสูงกวา 500 และ800 ppm ใน     ใบออน และใบแกตาม
ลํ าดับ และผลผลิตจะลดลงเมื่อมีปริมาณสูงถึง 2,000 และ 5,000 ppm ใน    ใบออน และใบแกตามล ําดับ

การแกไข ฉีดพนดวยแมงกานีสซัลเฟตเขมขน 1.5-10 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ในเคร่ืองพน          สารละลาย
ที่มีแรงดันสูง และต่ํ าตามล ําดับ ในสารละลายที่ใชปลูกพืชควรมีความเขมขน 0.05 ppm การปลูกโดยใชดินควร
ใส แมงกานีสซัลเฟต อัตรา 50 กรัมตอตารางเมตรและปรับpH ใหเปนกลาง
ทองแดง (Copper: Cu)

Cu ชวยในการท ํางานของ enzymes หลายชนิด ตลอดจน enzyme ที่เกี่ยวของในการสังเคราะหแสง
และการหายใจ ถึงแม Cu จะสามารถเคลื่อนยายในพืชที่ไดรับในปริมาณที่เพียงพอ แตความสามารถในการ
เคลื่อนยายในพืชจะลดลง เมื่อพืชไดรับในปริมาณที่ไมเพียงพอ ดังน้ันปริมาณ Cu ในเน้ือเย่ือท่ีกํ าลังเจริญ จะ
ขึ้นอยูกับความสมบูรณของพืช แตการวิเคราะหดินจะใหผลท่ีดีกวาการวิเคราะหสวนของพืช ในกรณีที่พืชขาด
จะพบอาการชะงกัการเจริญ ชวงขอสั้น ใบมีขนาดเล็กกวาปกติ  ในระยะแรกเน้ือเย่ือระหวางเสนใบ จะเปลี่ยนส ี
ผิวใบยน ซึ่งจะเกิดกับใบแกกอน หลังจากนั้นจะขยายไปทั้งตน ในระยะรุนแรงใบจะเปลีย่นเปนสเีขียวปนเทา
หรือสีเงิน ขอบใบมวนลง ชะงักการเจริญ จํ านวนดอกลดลง  ติดผลนอย ผลขนาดเล็ก มีแผลจุดลึกสีนํ ้าตาลทั่ว
ผล

ปกติพืชจะไมขาด Cu เนื่องจากมีการใชทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม และในสารเคมีปองกันและ
กํ าจัดเช้ือรา แตบางคร้ังจะขาดในดิน peat และการปลูกในสารละลาย ที่ใชพลาสติกเปนภาชนะปลูก และขาด 
Cu ในสารละลาย

วัสดุปลูกม ีpH สูง ในกรณีที่ใส Cu ในปริมาณมากเกินไป ถึงแมไมเปนอันตรายตอพืชโดยตรงแตจะให
ผลลบทางออม เน่ืองจากจะจํ ากัดการน ํา Fe ไปใชของพืช ท ําใหพืชขาด Fe ซึ่งจะพบในพื้นที่ใกลโรงงานอุต
สาหกรรม หรือใชสารเคมีปองกันและก ําจัดโรคมาก หรือพ้ืนท่ีๆ ใสปูนขาวมาก การปลูกพืชในสารละลายการ
ใช Cu ในอัตราสูงจะทํ าใหเกิดการสะสม

การขาด Cu สามารถท ําใหผลผลิตลดตํ ่าลง 20-90 % การแกไข ใส Copper sulfate อัตรา 10 กรัมตอตา
รางเมตร และในสารละลายปกติจะมีปริมาณ 0.03 % Cu อาจจะฉีดพนทางใบโดยใช Copper sulfate เขมขน 1 
กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร ผสมกับ Calcium hydroxide 0.5 %
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โบรอน (Boron: B)
เชื่อวา B มีหนาที่ชวยในการแบงเซลล และการเจริญของเน้ือเยือ่เจริญ B ไมเคลื่อนยายในพืช ดังน้ัน

ควรใหมีปริมาณพอเพียง และสมํ ่าเสมอในบริเวณราก ในดินทรายที่มี pH สูงจะขาด B นอกจากน้ีปริมาณ B ใน
พืช จะขึ้นอยูกับคุณภาพของนํ้ า เมื่อพืชขาด B จะแสดงอาการท่ีเน้ือเย่ือเจริญ และดอกผล

อาการที่พบในพืชที่ขาด B จะปากฎในระยะหลังการเก็บเกี่ยวครั้งแรก โดยใบที่อยูสวนกลางและดาน
ลางของลํ าตน จะเร่ิมเหลือง และกรอบ เน้ือเย่ือเจริญจะตายแตกเถาแขนงมาก ใบออนเจริญผิดปกติ ใบแกจะมี
เสนใบเดนชัด ขอบใบมวน ใบขนาดเล็ก กรอบ ใบลางจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขอบใบจะเปลี่ยนเปนสีครีม หลัง
จากน้ันใบจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาล ขอบใบมวนลงดานใน ผลจะสั้น และมีรอยแผลแตกตามยาวของผล รากจะ
เปลี่ยนเปนสีดํ า และปลายรากบวม พืชที่ขาด B จะท ําใหผลผลิตลดลงถึง 90 %  และคุณภาพของผลลดลง

การใช สารละลายที่มีความเขมขน B สูง (>1 ppm) จะเปนอันตรายตอแตงกวาไดงาย  เน่ืองจาก B ไม
เคลื่อนยายในพืช อาการท่ีพืชไดรับ B สูงเกินไป  ในขั้นแรกจะปรากฏในใบแกกอน ดังน้ันควรใชดวยความ
ระมัดระวัง อาการที่แสดงในระยะแรก ขอบใบแกจะเปลี่ยนเปนสีเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลือง ขอบใบมวนลง 
เจริญทางดานขาง หลังจากนั้นจะขยายขึ้นไปทางดานบนของล ําตน มีแผลจุดสีเหลืองระหวางเสนใบ ในขั้นที่
รุนแรงพืชจะชะงักการเจริญ ใบบนมีขนาดเล็ก ดอกรวง

การแกไขสามารถท ําไดโดยการใส Sodium borate ลงไปในดินอัตรา 2 กรัมตอ 1 ตารางเมตร หรือฉีด
พนดวย sodium borate อัตรา 2 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาวจะชวยลดปญหาการใส B ในอัตราสูง
สังกะส ี(Zinc: Zn)

Zn เปนสวนประกอบของ enzymes หลายชนิด มีอิทธิพลตอการสังเคราะหแสงมากที่สุดในจํ านวนธาตุ
รอง ปกติพืชจะไมขาดธาตุนี้

การขาดธาตุอาหารส ําหรับการปลูกในสารละลาย จะเกิดขึ้นเมื่อไมใส Zn ลงไป สวนในดินปกติ จะมี
ปริมาณระหวาง 10-300 ppm Zn เมื่อ pH ดินสูงขึ้นและมี calcium cabonate  จะจํ ากัดการน ํา Zn มาใช
ประโยชน การใสปุยฟอสฟอรัสมาก จะท ําใหพืชขาด Zn เนื่องจากจะรวมกับฟอสฟอรัส และเปลี่ยนรูปเปน 
Zinc phosphate ซึ่งอยูในรูปที่ไมสามารถละลายนํ ้าได นอกจากน้ี Cu, Fe, Mg, และ Ca จะจํ ากัดการน ํา Zn ไป
ใชประโยชน ในกรณีท่ีขาดธาตุอาหารเน้ือเย่ือใบระหวาง   เสนใบแกดานลาง จะเปนดาง ตอจากนั้นจะขยายขึ้น
ไปยังใบสวนยอด  ชวงขอดานยอดจะสั้น ใบมีขนาดเล็ก ในกรณีท่ีรุนแรง ชวงขอสวนยอดจะหยุดสั้นท ําใหตน
มีลักษณะทรงพุม การเจริญจะหยุดชะงัก ใบเปลี่ยนเปนสีเขียวปนเหลืองและสีเหลือง แตเสนใบจะมีสีเขียวเขม 
สวนในกรณีท่ีพืชไดรับ Zn มากเกินไป ใบและเสนใบจะมีสีเขียวเขมจนถึงด ํา  เม่ือถึงข้ันรุนแรงอาการจะคลาย
กับการขาด Fe

การแกไข ฉีดพนทางใบโดยใช Zinc sulfate เขมขน 5 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร การใสปูนขาว และฟอสฟอรัส 
จะชวยลดอันตรายจากการใส Zn มากเกินไป
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โมลิบดินัม (Molybdenum: Mo)
เปนสวนประกอบของ enzyme หลายชนิด และมีความส ําคัญใน nitrogen metabolism     พืชตองการ 

Mo ในปริมาณที่นอยมาก เพียง 0.2 ppm ในดินจะพอเพียงส ําหรับการเจริญเติบโต จะอยูในดินในรูปของ anion 
ซึ่งแตกตางจากธาตุรองสวนใหญ ซึ่งจะอยูในรูป cation มีปฏิกริยาเชนเดียวกับ phosphate พืชจะนํ าไปใช
ประโยชนไดดีในดินท่ีเปนดาง และจะลดลงในดินที่เปนกรด โดยเฉพาะอยางยิ่งในดินทราย จึงจํ าเปนตองใส
ปูนขาว

ลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร เน้ือเย่ือระหวางเสนใบ จะมีสีเขียวปนเหลือง  หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปน
สีเหลืองและตาย ในบางกรณีใบแกอาจจะยังคงสีเขียว แตจะมีแผลจุดขรุขระ  โดยในระยะแรกจะพบในใบลาง
กอน ตอจากน้ัน จะขยายไปยังใบสวนบนของตน แตใบออน จะยังคงมีสีเขียว    ดอกจะมีขนาดเล็ก ในกรณีที่
รุนแรง จะทํ าใหผลผลิตลดลงถึง 84 % การปรับ pH ใหอยูในระดับ 6.7 โดยการใสปูนขาว จะชวยใหผลผลิตสูง
ขึ้น Mo จะไมเปนอันตรายตอพืช

การปองกันใส sodium molybdate อัตรา เขมขน 5 กรัมตอ 1 ตารางเมตร หรือการแกไข      ใส sodium 
molybdate อัตรา 150 มิลลิกรัมตอ1 ตารางเมตร หรือฉีดพนดวย sodium molybdate เขมขน 1 กรัมตอน้ํ า 1 ลิตร
คลอรไรด (Chloride: Cl)

ปกติพืชจะไมขาด Cl เนื่องจากมีอยูในสภาพแวดลอมทั่วไป  และเปนสวนประกอบของปุยเคมีหลาย
ชนิด แตเมื่อพืชไดรับในอัตราสูง จะเกิดอันตรายได โดยเฉพาะการปลูกพชืในสารละลายโดยใชระบบหมุน
เวียน พืชตองการ Cl ในปริมาณท่ีต่ํ า (ต่ํ ากวา Fe)  การปลูกโดยใช rock wool ควรใหสารละลายมีปริมาณ Cl เขม
ขน 35 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 70 ppm Nonessential elements ซึ่งจะใหประโยชนหรือทํ าอันตรายตอพืชเชน 
silicon และ sodium
ซิลิกอน (Silicon: Si)

ธาตุน้ีจะมีปริมาณที่สูงในดิน แตสวนใหญจะถูกดูดยึดโดย quartz Si ที่เปนประโยชนจะอยูในรูป 
monosilisic acid (Si(OH)4) และในสภาพวัสดุปลูกที่ม ีpH สูงปริมาณที่จะน ํามาใชประโยชนไดจะลดลง การใส 
SiO2(soluble silica) ในสารละลายเขมขน 75-100 ppm จะชวยเพิ่มผลผลิตได นอกจากนี้จะชวยใหพืชทนทาน
ตอโรคราแปง และรากเนาที่เกิดจากเชื้อ Pythium ควรใสปุยเคมีเชน potassium หรือ sodium silicate อยาง
สมํ่ าเสมอ
โซเดียม (Sodium: Na)

ธาตุน้ีอาจจะไมสํ าคัญสํ าหรับขบวนการเจริญเติบโตของพืช แตจะมีประโยชนในกรณีที่พืชขาด 
potassium เนื่องจากในบางขบวนการ Na สามารถทดแทน potassium ได  การปลูกโดยใช rock wool ควรให
สารละลายมีปริมาณ Na เขมขน 23 ppm และสูงที่สุดไมเกิน 46 ppm

จากการวิเคราะหธาตุอาหารในพืช พบวาธาตุอาหารท่ีแตงหอม นํ าขึ้นไปใชประโยชนในปริมาณที่สูง
คือ โพแทสเซียม แคลเซียม ไนโตรเจน สวนฟอสฟอรัส จะนํ าขึ้นไปใชในปริมาณเพียงเล็กนอย
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การใสปุย ไนโตรเจนเม่ือรวมกบัโพแทส K2O จะตองมีปริมาณตํ ่ากวา 9 กิโลกรัมตอไร เน่ืองจากจะเปน
อันตรายตอตนออน
ตารางที ่9 คํ าแนะนํ าการใสปุยตามผลการวิเคราะหดิน(Oregon State University)
ผลการวิเคราะหดิน(ppm) P2O5  ท่ีพืชตองการ

(กก/ไร)
ผลการวิเคราะหดิน (ppm) K2O ท่ีพืชตองการ

(กก/ไร)
0-15 22-27 0-75 18-27
15-60 16-22 75-150 11-18
>60 11-16 150-200 7-11

>200 -

เพ่ิม sulfur 4-6 กิโลกรัมตอไร magnesium 2-3 กิโลกรัมตอไร Boron 0.5 กิโลกรัมตอไร Zinc 0.7
กิโลกรัมตอไร
ตารางท่ี 10 คํ าแนะนํ าการใสปุยตามผลการวิเคราะหดิน(North Carolina State University)
ระยะเวลาใส ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส P2O5(กก/ไร) โพแทสเซียม K2O(กก/ไร

กก/ไร ตํ ่า ปาน
กลาง

สูง สูงมาก ตํ่ า ปาน
กลาง

สูง สูงมาก

ปริมาณปุยรวม 15-19 27 19 10.0 5.0 35 27 19 10
ใสกอนปลูก 5.0-9.0 17 9 0 0 25 17 9 0
ใสหลังปลูก * 1 5.0 5.0 5.0 5.0 0 5.0 5.0 5.0 5.0
ใสหลังปลูก*2 5.0-9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

*1 หลังเมล็ดงอก 2 อาทิตย *2 เมื่อเริ่มทอดยอด
เพ่ิม โบรอน  0.35-0.70 กก/ไร
Saito (1978) ศึกษาการปลูกแตงเทศพันธุ  Pearl ในเรือนกระจก โดยใชปุยแตกตางกันคือ1. ปุยอินทรีย

2. ปุยอนินทรีย 3. ปุยอนินทรียท่ีมีปริมาณไนโตรเจนต่ํ า พบวาการใสปุยอนินทรีย และใหนํ ้ามากจะท ําใหผล
แตกไดงาย
          Elamin & Wilcox (1986) ศึกษาอิทธิพลของอัตราสวนระหวางแอมโมเนียม และไนเตรท  ตอการเจริญ
ของแตงเทศพันธุ  Harvest  Queen ซึ่งปลูกในทราย พบวาอัตราสวนระหวางแอมโมเนียม และไนเตรท
98:14,84:28  หรือ 56:56 พืชจะแสดงอาการเปนพิษที่เกิดจากแอมโมเนียม  การเพ่ิม แมงกานีส  20 ppm. และใช
อัตราสวน  0:112, 14:98, 28:84 หรือ  56:56 แมงกานีส จะเปนพิษตอพืช แตการเพ่ิมอัตราสวนเปน 1:1  จะ
สามารถลดการเปนพิษของแมงกานีสได  การใชอัตราสวน  84:28, 98:14 สามารถจํ ากัดการน ําแมงกานีสขึ้นไป
ใชประโยชนของพืชได รากและตนจะเจริญไดดีท่ีสุดในอัตรา  84:28 การเพ่ิมแอมโมเนีย และลดไนเตรท  จะท ํา
ใหพืชชะงักการเจริญ  นอกจากน้ีถาหากอัตราสวนต่ํ ากวา 1 และมีแมงกานีส สูงถึง 20 ppm. พืชจะชะงักการ
เจริญ แตปริมาณของแมงกานีสจะไมมีผลตอการเจริญ ในกรณีที่อัตราสวนสูงกวา 1 เชน 84:28 หรือ 98:14
นอกจากน้ีพบวา แตงเทศท่ีไดรับไนโตรเจน ในรูปของไนเตรทจะเจริญไดดีกวาท่ีไดรับในรูปของแอมโมเนียม
แตการใสปุยไนเตรท และแมกนีเซียม จะท ําใหพืชชะงักการเจริญ และแสดงอาการเปนพิษ ซึ่งเกิดจาก
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แมกนีเซียมภายในเวลา   5  วัน  ในขณะที่ใชแอมโมเนียม และแมกนีเซียมจะไมพบอาการดังกลาว   แคลเซียม
สวนมากจะอยู   ในเถา และกลับคืนสูดินเมื่อพืชเนาสลาย  สวนผลและเมล็ดจะดูดโพแทสเซียมขึ้นไปใชมาก
ควรจะใสเพิ่มลงไปเมื่อดินขนาดธาตุนี ้ผลการทดลอง ในดินรวนปนดินเหนียวท่ีรัฐนิวยอรค สหรัฐอเมริกาโดย
ตารางที ่11  การใชปุยในประเทศญี่ปุน (Toki 1982)

ชนิดปุย จ ํานวน (กก/1,000 ม2) ใสกอนปลูก ใสหลังปลูก(ระยะติดผล)
ปุยหมัก 3,000 3,000
ไนโตรเจน 20 10 10
ฟอสฟอรัส 20 10 10
โพแทสเซียม 15 10 5

ที่มา: Toki,T. 1982. Cultivation of Melon. TIACT,Tsukuba,Japan.
ตารางที่ 12  การใสปุยในไตหวัน

ชนิดปุย จํ านวน(กก/ไร) ใสกอนปลูก ใสหลังปลูก
คร้ังท่ี 1 ครั้งที่ 2 คร้ังท่ี 3

ปุยคอก 3,000 3,000 - - -
แอมโมเนียมซัลเฟต 120 32 24 32 32
แคลเซียมซูเปอรฟอสเฟต 114 88 16 40 -
โพแทสเซียมคลอไรด 48 32 - 16 -

    ที่มา : Grower's Guide 1984 *Known You Seed C,(s) Pte.Ltd.
ตารางที ่13  คํ าแนะนํ าการปลูกแตงเทศพันธุ Bonus (บริษัทเมล็ดพันธุ Takii Seed)

ชนิดปุย จ ํานวนท่ีใช  กก/1,000 ม2 หมายเหตุ
 ปุยหมัก      3,000 - 4,000 ใสกอนปลูก
ไนโตรเจน 12
ฟอสฟอรัส 15
โพแทสเซียม 12

ใส 2/3  กอนปลูกที่เหลือใส 30 วันหลังปลูก  ถาหากใชวิธีตอกิ่ง ควรลดจํ านวนปุยลง 30%    ถาหากพืช
ไมสมบูรณ ควรฉีดดวย ยูเรียเขมขน  0.25% ฉีด 1-2 คร้ัง ทุก7 วัน หรือฉีดอะโทนิค ทุกครั้งที่ฉีดสารเคมีปองกัน
กํ าจัดโรคแมลง

ถาหากตนพืชไมสมบูรณควรฉีดหรือเพิ่มปุยยูเรีย  จํ านวน 20  กรัม ตอนา 20 ลิตรฉีด 3- 5 วัน ตอคร้ัง
และฉีดอะโทนิค หรือไบโพลาน ทุกครั้งที่ฉีดสารปองกัน และกํ าจัดโรคแมลง เพ่ือการเจริญ   เติบโต  และการ
เจริญของตาดอก
              การใสปุยถาหากพืชเจริญเติบโตสมบูรณ ควรใสปุยครั้งที่ 2 ในระยะติดผล แตถาหากไมสมบูรณ ควร
ใสในระยะกอนที่ดอกจะบาน หรือ 30-35 วัน หลงัเพาะเมล็ด
             จาการทดลอง พบวาการใชปุยไนโตรเจน  จํ านวน 8 กก. ตอ 100 ม2 ในแตงหอมพันธุ Cosac จะให
ขนาดผลดีที่สุดและปริมาณนํ ้าตาลในผลสูงที่สุด
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Matsuda (1986) ทดลองปลูกแตงเทศในสารละลาย (water culture) พบวา  อาการผิดปกติของเปลือกซึ่ง
มีผิวขรุขระ  มีสีเหลืองสลับเขียว    เกิดจากพืชไดรับฟอสฟอรัสมากเกินไป  ในกรณีที่ผิวมีลายเสนเปนทางสี
เขียวเขม สาเหตุเน่ืองมาจากไดรับไนโตรเจน และโพแทสเซียมมากเกินไป  สวนในกรณีที่ผิวมีจุดสีเขียวมาก
เกิดจากการขาดแมงกานีส และไดรับแคลเซียม โพแทสเซียมมากเกินไป การขาดแคลเซียม จะทํ าใหเกิดอาการ
ไสลม
ฮอรโมนท่ีชวยในการติดผล
             สภาพอากาศ สรีระของพืช การแขงขันในดานการใชอาหารของสวนท่ีเจริญเติบโต เชนใบ    ลํ าตน
ดอก และผล จะมีอิทธิพลตอการติดผลของแตงหอม การลดการแขงขันในดานการใชอาหาร อาจจะท ําได  โดย
ตัดผลที่ไมสมบูรณ หรือผลที่ไมตองการทิ้ง ตัดยอดของเถาแขนงท่ีตองการใหติดผลใหเหลือใบจริง 2 ใบ และ
เด็ดยอดทิ้ง การผสมโดยมืออัตราการติดผลคอนขางต่ํ า ออกซิน และจิบเบอเรลลิน ไมสามารถท ําใหเกิดการ
เจริญของผลได Cytokinins หรือ BA ความเขมขน 0.1 2.0% ผสมกับลาโนลิน  ปายกานดอกสวนที่ติดกับรังไข
ในขณะทีด่อกตูม จะชวยเพ่ิมอัตราการติดผลในแตงเทศได 37.5% ความเขมขน 0.2% ชวยใหการติดผลดีที่สุด
คือ 50% การใช จิบเบอเรลลิน NAAm จะติดผลต่ํ ากวา  1%  BA  สามารถชวยในการติดผลไดเน่ืองจาก
Cytokinins จะชวยในการเพิ่ม DNA, RNA  และการสังเคราะหโปรตีน นอกจากน้ี จะชวยในการแขงขันการใช
อาหารกับสวนที่ก ําลังเจริญเติบโต โดยจะสามารถดึงอาหารจากสวนตาง ๆ ไปเลี้ยงผลได

Toki (1982)  กลาววา การใช Tomatotone  เขมขน 0.15% (บรรจุในหลอด 20 ซีซ)ี ผสมนํ้ ากล่ันในอัตรา
1:3 ฉีดบาง ๆ เพียงครั้งเดียวในขณะดอกบาน จะชวยใหแตงหอมติดผลได  โดยไมมีการผสมเกสร
             ในประเทศญี่ปุนนิยมใช 1  naphthalene acetate of  sodium or potassium เขมขน  150-300 ppm  หรือ
Sodium  2,4-Dichlorophenoxy acetate เขมขน10-20 ppm ฉีด

การใช TOMATOTONE (para chlorophenoxyacetic acid) เขมขน 50 ppm สามารถกระตุนใหผลเจริญ
ได โดยไมมีการผสมเกสร
การใหน้ํ า
     แตงเทศ ตองการน้ํ ามากสองระยะคือ
         ระยะที่หน่ึง  คือระยะเจริญเติบโต เพ่ือการเจริญของเถา และใบ

ระยะที่สอง  ระยะท่ีดอก และผลเจริญ เพ่ือการเจริญของดอกและผล
ระยะที่ตองการนํ ้านอย

         ระยะที่เถามีความยาว 60-80  ซม. ระยะน้ีเปนระยะท่ีดอกตัวเมียเร่ิมเจริญ การใหน้ํ ามากอาจจะท ําใหเกิด
ปญหาในการผสมเกสรของแมลง หรืออาจจะท ําใหละอองเกสรแตก ไมสามารถผสมได         ระยะ 30-45  วัน
หลังดอกบาน ซึ่งเปนระยะสรางตาขาย หรือรอยนูนที่ผิวของเปลือก  และเปนระยะที่ผลโตเต็มที ่  เปลือกแข็ง  
การใหนํ ้าไมสมํ่ าเสมอ หรือมากเกินไปอาจท ําใหผลแตกได เน่ืองจากการขยายตัวของเน้ือ และการขยายตัวของ
เปลือกไมสัมพันธกัน เปลือกซึ่งแข็งจะขยายไดตัวนอยกวาเนื้อ ท ําใหผลแตก ระยะนี้ควรใหนํ ้าโดยพนทางใบ
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เพื่อใหมีความชื้นในบรรยากาศสูง ลายที่ผิวจะนูนเดน  ลายจะเจริญไดดีในสภาพอุณหภูมิและความชื้นใน
บรรยากาศสูง
             กอนเก็บเกี่ยว 1 อาทิตย ควรงดน้ํ า เพ่ือใหเปอรเซ็นตน้ํ าตาลในผลสูง กลิ่นหอม และปองกันผลแตก
วิธีการใหน้ํ า
             ระยะที่เถาเจริญ  ไมควรสาดนํ ้าขึ้นไปบนแปลง ซึ่งท ําใหหนาดินเปยก และทํ าใหเกิดโรคทางใบ และ
โคนเนาไดงาย  โดยเฉพาะระยะที่ติดผล
             การใหน้ํ าควรใชระบบนํ ้าหยด  หรือ ทดเขาตามรอง โดยใหน้ํ าในระดับหน่ึงในสามของรอง ปลอยให
น้ํ าซึมลงไปดานลาง
การปองกันกํ าจัดวัชพืช
             วัชพืชทํ าใหผลผลิตแตงหอมลดลงรอยละ 13 ระยะวิกฤตคือ
ระยะ 4-6 อาทิตยหลังจากเมล็ดงอก ในระยะที่ปลูกใหม ระบบรากของ
แตงหอม จะตื้นไมสามารถจะแขงขันกับวัชพืชได ควรพรวนดินกํ าจัด
วัชพืช  เพ่ือลดการแขงขัน และในกรณีที่ปลูกในดินเหนียว ควรพรวน
ดินต้ืนๆ และพรวนบอยๆ  เพ่ือใหดินโปรง ซ่ึงจะชวยใหการเจริญของราก การใชวัสดุคลุมดิน (mulching) โดย
ใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน ฟางขาว หรือใชพลาสติก จะชวยลดการแขงขันของวัชพืช ชวยรักษาความชื้น
ในดิน
การเก็บเก่ียว
             คุณภาพของแตงหอม ขึ้นอยูกับลักษณะของเนื้อ กลิ่น และปริมาณนํ ้าตาลในผล ดังนั้นระยะเวลาที่เก็บ
เกี่ยว   จะมีความส ําคัญตอคุณภาพของผล   โดยเฉพาะการเก็บเกี่ยวเพื่อสงตลาดที่หางไกลจะตองค ํานึงถึงปจจัย
ตาง ๆ เชน เวลาที่ใชในการขนสง  พันธุ อุณหภูมิขณะเก็บเกี่ยว และวิธีการขนสง
             ปริมาณน้ํ าตาลในผล จะไมเพิ่มขึ้นหลังเก็บเกี่ยว แตกลิ่นและคุณภาพของเนื้อ จะเพิ่มขึ้น ดังน้ันควรเก็บ
เกี่ยวเมื่อมีปริมาณนํ ้าตาลในผลสูงที่สุด
             การเก็บเกี่ยว อาจสงัเกตจาก  สีของผิว หรือกล่ินหอม แตงเทศเมื่อเริ่มสุกผิวจะมีลายปรากฏขึ้นมา สี
เปลือกจะเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปนเหลืองปนเขียว หรือสีน้ํ าตาล

บางสายพันธุสังเกตไดจาก ขั้วสวนที่ติดกับผลจะมีรอยแตก ถาสุกจัดจะหลุดออกจากผล บางพันธุจะมี
กลิ่นหอม
พันธุที่ผลหลุดจากขั้วเมื่อสุก มีระยะการเก็บเกี่ยวดังนี้คือ
              ระยะที่ปลิดผลใหหลุดจากขั้วไดงาย (full  slip) แตผลยังแข็ง เก็บเกี่ยวระยะนี้ส ําหรับตลาดในทองถิ่น
หรือตลาดใกลเคียง
              ระยะที่มีรอยแตกที่สวนของขอติดกับผล  ประมาณ  1/2  หรือ  2/3 (half-slip) เหมาะส ําหรับสงตลาดที่
หางไกล หรือสามารถเก็บรักษาได 2-3 วัน
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             การเก็บเกี่ยวเพื่อสงตลาดที่หางไกล  ควรใชระยะเวลาหลงัจากดอกบาน เพื่อใหผลิตผลมีคุณภาพดี
สมํ่ าเสมอ  เมื่อสงถึงตลาด
             แตงเทศพันธุเบา จะเกบ็เกีย่วภายในเวลา 30-40 วันหลังจากดอกบาน หรือมีอุณหภูมิเฉลี่ยสะสม 750-
800 oซ
             แตงเทศพันธุหนัก จะเกบ็เกีย่วภายในเวลา 45-60 วันหลังจากดอกบาน หรือมีอุณหภูมิเฉลี่ยสะสม
1,000-12,000 oซ
             ตลาดภายในประเทศจะนิยมบริโภคระยะสกุ 75-80  % ซ่ึงจะเปนระยะท่ีสุกแตเน้ือแข็งกรอบ ตลาดตาง
ประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุนตองการระยะสุกเต็มที ่เน้ือน่ิม

การสะสมน้ํ าตาลของผล Kinoshita &  Masuda (1985) พบวา การสะสมนํ้ าตาลในผล       จะขึ้นอยูกับ
สายพันธุ เชน var.makuwa เริ่มสะสมนํ้ าตาล (sucrose) ในระยะแรกของการเจริญ สวน  var. reticulatus,
cantaloupensis และ indorus จะเร่ิมสะสมนํ ้าตาลในระยะสุดทาย ของการ
เจริญ เติบโต

Bos (1986) พบวาความหวานของแตงหอมขึ้นอยูกับสายพันธุ
จากการทดลองปลูกแตงหอมสองสายพันธุในสารละลาย ที่มีคา EC 4-8
mS/cm ต้ังแตวันท่ี 2 เมษายน และเก็บเกี่ยวในวันที ่ 10 มิถุนายน ถึง 12
สิงหาคม  พบวาพันธุ Hoan ใหจํ านวนผลตอตนสูงกวาพันธุ Galia
(5.7:3.0) ปริมาณน้ํ าตาลในผลสูงกวา (11.7:10.6%) แตขนาดผลเล็กกวา
(549 กรัม : 1118  กรัม) เม่ือคา EC สูงกวา 6 mS/cm จํ านวนผลตอตนของ
พันธุ Galia จะลดลง
การบรรจุ และการเก็บรักษา
             การเก็บเกี่ยวในขณะอุณหภูมิสูง ควรทํ าการก ําจัดอุณหภูมิเฉียบพลัน (pre-cooling) กอนบรรจุ โดยใช
น้ํ าเย็นไหลผาน หรือใชอุณหภูมิต่ํ าเพ่ือลดอัตราการหายใจของผล ผลที่มีอุณหภูมิสูงจะมีอัตราการหายใจสูง ท ํา
ใหปริมาณน้ํ าตาลในผลลดลง อายุการเก็บรักษาสั้น การลดความรอนแฝงในผลหลังเก็บเกี่ยว จะจํ าเปนมาก
สํ าหรับการเก็บเกี่ยวระยะที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะท ําใหขบวนการสุกของผลเกิดขึ้นในอัตราสูง ท ําใหผลสุกเร็ว
เก็บรักษาไมไดนาน  ในอุณหภูมิต่ํ า  ขบวนการสุก ของผล จะดํ าเนินไปในอัตราท่ีต่ํ า ท ําใหผลสุกชาเก็บรักษาได
นาน แตงเทศ ที่สงขายตลาดที่หางไกล ควรจะฉีด หรือแชสารเคมี เพ่ือปองกันการเนาเสียของผล

อุณหภูมิที่เหมาะส ําหรับการเก็บรักษาคือ 2-4 oซ ความชื้นสัมพัทธ 95 %
Evensen (1983) ทํ าการทดลองเก็บรักษาแตงเทศ จํ านวน 6 สายพันธุ เก็บเกี่ยว 3  ระยะคือ  สุก 100 %  

สุก  80 %  และสุก  60 % และเก็บรักษาในอุณหภูม ิ0-4.5 oซ  พบวา  ระยะที่เก็บรักษาไดนานที่สุดคือ สุก  60 %  
ในดานอุณหภูมิการเก็บรักษาในอุณหภูม ิ 0 oซ จะมีเปอรเซ็นตการเนาเสียนอยกวาอุณหภูมิอ่ืน ๆ ในดานพันธุ 
ROADSIDE  เก็บรักษาได 15 วัน  สวนพันธุ SUPERSTAR และ  CLASSIC เกบ็รักษาได 8 วัน
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             Cohen &  Hicks (1986) ศึกษาการเก็บรักษาแตงเทศพันธุ  Gold Star, Saticoy and Superstar โดยเก็บ
รักษาในอุณหภูมิ 5 oซ  และ 12.5 oซ เปนเวลา 2, 5 และ 9 วัน และ 20 oซ 2 และ 5 วัน พบวา พันธุ Gold Star 
และ Superstar สามารถเกบ็รักษาไดนานกวา Saticoy ในระหวางการเก็บรักษา ปริมาณของกลูโคลส และฟรัก
โตส จะลดลงตามระยะเวลาที่เก็บรักษาและอุณหภูม ิแตน้ํ าหนักแหงและปริมาณซูโคลส จะไมเปลี่ยนแปลง การ
เก็บรักษาในอุณหภูม ิ5 และ 12.5 oซ เปนเวลา 7 วัน จะ
ไมมคีวามแตกตางในดานคุณภาพของเน้ือ กลิ่น ความ
หวาน กับผลที่เก็บเกี่ยวใหม
การคัดขนาด

!    เกรด เอ    0.8 กิโลกรัม (ฤดูฝน)
!   1.0 กิโลกรัม (ฤดูฝน)

แมลงและโรคที่สํ าคัญ
แมลงท่ีสํ าคัญ
เตาแตง  (Yellow Squash beetle,  Cucurbit leaf beetle)

ชนิดสีดํ า     :     Aulacophola frontalis Baly.
ชนิดสีแดง   :     Aulacophola similis Olivier.
เตาแตงเปนแมลงปกแข็งขนาดล ําตัวยาว 0.8 เซนติเมตร มีทั้งสีแดงหรือสีนํ ้าตาลเกือบดํ า  สวนใหญจะ

พบสีแดง  มักจะพบเวลากลางวันแดดจัด  ตัวออนอาศัยอยูในดิน  อาจจะเปนอันตรายตอรากแตงในระยะตน
ออน

การทํ าลายจะแทะกัดกินใบ  ท ําใหเกิดปญหาในระยะตนออนหรือขณะเร่ิมงอก  ยังมีใบนอย  หาก
ระบาดรุนแรงอาจจะทํ าใหชะงักการทอดยอดได
     การปองกันกํ าจัด

ใชยาเซฟวิน , ธีโอดาน , ทามารอน  พนทุก  7 - 10  วัน
เพลี้ยไฟ ,  เพลี้ยแดง  (Watermelon  Thrips)

Haplothrips  floricola  Priesner
Haplethips  sp.
เพลี้ยไฟเปนแมลงที่มีความส ําคัญตอพืชตระกูลแตงหลายชนิด  โดยเฉพาะแตงโม , แตงเทศ   เขาท ําลาย

โดยการดูดน้ํ าเลี้ยง   โดยการใชปากเขี่ยเซลลใหเปนแผลเพื่อดูดนํ ้าเลี้ยง  จะท ําใหเกิดรอยดานสีน้ํ าตาล
การทํ าลายของเพลี้ยไฟตอสวนเจริญ  จะท ําใหตาดอก  ยอดออนแคระแกรน  ไมเจริญเติบโต  หากพืช

ออนแอ และขาดนํ ้า  จะท ําใหใบ  ตน  แหงตายได
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อาการที่แสดงใหเห็นไดชัดคือยอดตั้ง  ซึ่งเปนลักษณะที่พบเสมอ ๆ เพลี้ยงไฟสามารถระบาดไปตามลม  
จึงสามารถระบาดอยางรวดเร็ว  ความเสียหายจะอยูในระยะ 2 เดือนหลังปลูก ภายหลังจากนั้น  หรือเม่ือแตง
ทอดยอดเต็มท่ีจะทนตอการทํ าลายของเพลี้ยไปไดดีกวา
     การปองกันกํ าจัด

เพลี้ยไฟจะออกจากพืชในชวง 10.00-11.00 น ดังน้ันการฉีดพนสารเคมีใหไดผล จํ าเปนที่จะตองกระท ํา
ในชวงเวลาดังกลาว

ใชสารเคมีเชน ทามารอน,  แอมมิรอน,  นูวาครอน,  อะโซดริน,  แลนเนท, เมซูโรล เปนตน
หนอนแตง(Leaf  eating  eaterpillar)

Margaronia  indica  (Saunder)
หนอนมีลักษณะตัวสีเขียวแถบสีขาว  อยูใตใบพืชและกัดกินใบ

     การปองกันกํ าจัด
ใชยาฟอสดริน ,  เซฟวิน ,  มามารอน ,  แลนเนท  พนทุก ๆ  7 - 10  วัน

หนอนเจาะเถาแดง  (Squash  vine  borer)
            Apomecyna  neglecta ,  Pasc.

Apomecyna  histrio ,  Fabr.
ตัวออนของหนอนจะเขาทํ าลายล ําตน  ท ําใหเถาเหี่ยวและตายในที่สุด

     การปองกันกํ าจัด
ฉีดยาเซฟวิน  หรือฟอสดริน  เม่ือแตงเร่ิมทอดยอด  และฉีดทุก ๆ 7 - 10  วัน

แมลงวันทอง  (Melon  flies)
Dacus  (Strumeta)  cucrbitae  Coquillet
Dacus  (Zogodacus)  tau  Walker
จะทํ าลายโดยการเจาะและวางไขที่ผลตัวออนจะท ําลายตนและผลท ําใหเนา  ถาหากระบาดรุนแรงจะท ํา

ใหผลรวงเนา  หรือแกกอนเวลา  ท ําใหมีคุณภาพตํ ่า
     การปองกันกํ าจัด

ใชนาสิมาน  ซึ่งเปน  Protein  hydrolysate  เปนเหยื่อลอ  ผสมกับมาลาไธออน  อัตรา  100  :  200  ฉีด
เปนจุด ๆ หางกัน  1 - 2  เมตร

ฉีด  Mesurol ,  Foridon  50 %  EC อัตรา  0.2%  Dipterex  80%  WP  อัตรา  0.3%  Lebaycid  50%  EC  
อัตรา  0.26% ใชกระดาษหอหลังจากที่ดอกผสมแลว
นอกจากนี้จะมีแมลงอื่น ๆ เชน

หนอนกระทูผัก  (Spodoptera  litura  Fabr.)  อาจจะพบกัดกินใบ  ดอก  ในระยะทอดยอด หรือแทะผิว
ของผล
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หนอนกระทูหอม  (Spodoptera  exigua  hubn.)  มักระบาดในขณะผิวเปลือก ของแตงแข็ง จะแทะผิด  
ท ําใหคุณภาพเสีย

หนอนกระทู  (Agrotis  segetum  Denis  et.  Schiffermuller)  กัดกินตนออน  โดยเฉพาะบริเวณโคนตน  
สวนที่ติดกับดินในเวลากลางคืนและกัดกินใบ

โรคที่ส ําคัญ
พืชในตระกูลแตงแตละชนิดมีโรคระบาดที่ส ําคัญ และเปนอุปสรรคตอการปลกูหลายโรคดวยกัน   แต

ละโรคท ําลายพืชตระกูลแตงเกือบทุกชนิด การศึกษาวิธีปองกันก ําจัดจึงสามารถน ําไปประยุกตใชกับพืชตระกูล
แตงทุกชนิด
โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ
                 เชื้อสาเหต ุ                                               ช่ือโรค
Cladosporium cucumerinum Ell.and Arth.                    Scab
Colletotrichum lagenarium(Pass.)Ell.and Halst.           Anthracnose
Fusarium sp.                                                                 Wilt
Pleosora herbarum(Pers.ex Fr.)Rabenh.,                     Leaf spot
syn.Stemphylium botryosum Wallr.
Viruses                                                                          Cucumber mosaic virus
                                                                                      Melon mosaic virus
                                                                                    Musk melon mosaic virus
                                                                                       Squash mosaic virus
                                                                                      Tobacco ring spot virus
โรครานํ้ าคาง (Downy mildew)

เชื้อสาเหต ุ:  Pseudoperonospora cubensis  (Berkeley & Curtis) Roslowzew .
            เปนโรคที่สํ าคัญของพืชตระกูลแตงในเขตรอนและก่ึงรอนแพรกระจายโดยลม เม็ดฝน คน และเคร่ืองมือ
การเกษตร ระบาดรุนแรงในสภาพอุณหภูมิสูงมีหยดนํ ้าคางตามใบ
     ลักษณะอาการ
              อาการเริ่มแรกจะพบที่ใบลาง โดยปรากฏเปนจุด
เล็ก ๆ สีเหลืองออน ตอจากน้ัน จะขยายเปนแผลรูปเหลี่ยม
อยูระหวางเสนใบ ในกรณีที่ระบาด  รุนแรง แผลจะขยาย
ติดตอกันเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลหรือน้ํ าตาลแดง
            ดานใตใบจะพบเชื้อราสีขาวหรือสีเทา ในสภาพ
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ความชื้นสูงเสนใยจะเปลี่ยนเปนสีเทาหรือชมพ ูใบจะแหงตายแตกานใบจะชูขึ้น ขอบใบจะมวนขึ้น หลังจากนั้น
ใบจะรวง พืชจะชะงักการเจริญ ผลจะเจริญผิดปกติ
     การปองกันกํ าจัด

1.  ใชพันธุตานทาน
2.  ฉีดพนดวย Duithane M 45 ปองกันทุก 7 วัน
3.  ฉีดพนดวย Ridomil Gold MZ, Bravo 82 W Terranil หรือ Echo   เม่ือโรคเขาทํ าลาย ทุก 3 - 7 วัน

โรคราแปง   (Powdery mildew)
เชื้อสาเหต ุ : Erysiphe cichoracearum De candolle
        Sphaerotheca fuliginea – (Schlechlendal) Pollacci -

three races are known on Cantaloupe
แพรกระจายโดยลม สามารถเขาท ําลายพืชไดถึงแมจะไมมีหยดนํ้ าคางตามใบ
ระบาดรุนแรงในสภาพที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ 50 - 90% ความเขม
ของแสงต่ํ า มีน้ํ าคางและปลูกพืชชิดแนนเกินไป

 ลักษณะอาการ
 เชื้อสาเหตุเขาท ําลายแตงทุกชนิด ลักษณะอาการขั้นแรก จะ ปรากฏเปนจุดสีเหลืองออนท่ี   ลํ าตน ยอด
ออนใบทั้งดานบน และดานลางของใบ เมื่อแผลขยายใหญขึ้น จะมีสปอรของเชื้อราสีขาวคลายแปงปกคลุม หลัง
จากน้ันใบจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองนํ ้าตาล และแหงกรอบ/โรคน้ีสามารถเขาทํ าลายผลของแตงโมและแตงกวา

Sphaerotheca จะมีลักษณะคลายแปงสีนํ้ าตาล สวน: Erysiphe จะมีสีขาว
     การปองกันและการกํ าจัด
 1. ใชพันธุตานทาน

 2. ฉีดพนดวยSulfurชนิดละลายนํ้ าไดอัตรา 30 - 40 กรัมตอน้ํ า 1 ปบ  ฉีดในสภาพ
         อุณหภูมิต่ํ า ในกรณีที่อุณหภูมิสูงใบจะไหม
 3.   ใช Topsin M , Beyleton หรือ  ฉีดพนอัตราตามท่ีบริษัทกํ าหนด

โรคแอนแทรกโนส (Anthracnose)
      เชื้อสาเหต ุ  : Colletotrichum orbiculare ; a
number of races are known to occur

โรคน้ีระบาดมากในสภาพปลูกที่มีความชื้น 
และอุณหภูมิสูง แพรกระจายโดยเม็ดฝน น้ํ าชล
ประทาน แมลง คนและเคร่ืองมือเกษตร เปนโรคท่ีสํ าคัญของแคนตาลูบแตงกวา
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     ลักษณะอาการ
เริ่มแรกปรากฏเปนจุดชํ ้า เมื่อแผลขยายใหญขึ้นจะเปนแผลกลมสีนํ ้าตาลแดง มีสีขาวตรงกลางแผล แผล

จะขยายติดตอกันทั้งใบ
การเขาท ําลายล ําตน และยอดออนแผลจะยาวลึกสน้ํี าตาลแดง
ในผลจะเกดิเปนแผลกลม ลึก ฉํ่ าน้ํ า มีจุดสีด ําตรงกลางแผล สภาพแปลงปลูกที่มีความชื้นสูง จุดสีดํ าจะ

ขับเมือกเหนียวสีชมภูหรือสม
เมื่อเขาท ําลายแตงโมแผลจะมีสีดํ าแหงและมีลักษณะคลายสะเก็ด ในกรณีที่เขาท ําลายขั้ว ผลจะเหี่ยว

แผลที่ผลจะมีสีด ําลึก
     การปองกันกํ าจัด

1.  ปลูกพืชหมุนเวียน
2.  ใชพันธุตานทาน
3.  ฉีดพนดวย Benlate ,Bravo, Terranil หรือ Echo ทุก 5 - 7 วัน

โรคใบจุดเหล่ียม  (Angular Leaf Spot)
เชื้อสาเหต ุ  : Pseudomonas syringae pv. Lachrymans

(E.F.Smith&Bryan)Carsner.
     ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุจะเขาท ําลายพืชตระกูลแตงทุกชนิด แตจะระบาดมากในแตง
กวา อาการข้ันแรก จะพบที่ดานใตของใบ โดยปรากฏแผลจุดช้ํ า มีลักษณะเปน
เหลี่ยม อยูระหวางเสนใบ หลังจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล ในกรณีที่มีความชื้น
สูง เชือ้สาเหตุจะขับเมือกออกมา เปนกอนกลม เม่ือแหงจะมีสีเทา แผลจะแหง และ
บุมลึก ตอจากน้ันแผลจะแตก

ระบาดมากในภาพอากาศที่มีความชื้นสูง เช้ือสาเหตุจะเขาทํ าลายทั้งล ําตน
ใบและผล แพรระบาดโดยลม หรือหยดน้ํ า หรือคน
     การปองกันและกํ าจัด

1. ปลูกพืชหมุนเวียน
2. ใชพันธุตานทาน
3 ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Copper, Citcop 5 E, Kocide DF หรือ Champion WP
ทุก 7-10 วัน อัตราสวนตามท่ีบริษัทกํ าหนด
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ใบจุดวงแหวน (Alternaria Leaf Blight)
เชื้อสาเหต:ุ Alternaria cucurmerina (Ellis and Evernart)
เชื้อสาเหตุจะแพรกระจายโดยลม ระบาดมากในอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธสูง เปนโรคท่ีสํ าคัญของแตงเทศ แตอาจจะพบเขาทํ าลาย
แตงกวา และแตงโม
     ลักษณะอาการ

โรคนี้จะระบาดมากในชวงกลางของระยะการเจริญเติบโต โดยเร่ิม
จากใบแกดานลางสุด แผลในระยะแรก จะเปนจุดช้ํ า มีขนาดเล็ก ลักษณะกลม เม่ือขยายใหญ จะเปลี่ยนเปนสี
แดงปนน้ํ าตาล มีจุดสีขาวอยูกลางแผล เม่ือระบาดรุนแรง แผลจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาลและเปนรอยบุมตื้น จากนั้น
แผลจะมีวงกลมคลายวงแหวนสีด ําซอนกัน หลังจากนั้นใบจะรวง ท ําใหผลไมมีใบปกคลุม
     การปองกันกํ าจัด

1. ปลูกพืชหมุนเวียน
2.  ฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกัน เชน Dithane M 45 หรือ Pencozeb
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Bravo, Terranil หรือ Echo ทุก 7-10 วัน อัตราสวนตามท่ีบริษัทกํ าหนด

โรคตากบ (Cercospora Leaf Spot)
เชื้อสาเหต;ุ Cercospora citrullina
เชื้อสาเหตุจะแพรกระจายโดยลม ระบาดมากในอุณหภูมิ 26-32 o ซ และความชื้นสัมพัทธสูง

     ลักษณะอาการ
เชื้อสาเหตุจะเขาท ําลายพืชตระกูลแตงทุกชนิด โดยจะท ําลายใบและล ําตน ลักษณะของแผลอาจจะกลม

หรือมีรูปรางไมแนนอน ตรงกลางของแผลอาจจะมีสีขาว แดงปนน้ํ าตาลหรือน้ํ าตาลออน ขอบใบสีมวงเขม
หรือดํ า รอบ ๆ แผลจะมีขอบสีเหลือง

อาการขั้นแรกจะพบที่ใบแก เมื่อระบาดมากจะเหลืองและรวง ผลมีขนาดเล็ก
     การปองกันและกํ าจัด

1. ฉีดพนสารเคมีเพ่ือปองกัน เชน Dithane M 45 หรือ Pencozeb
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Bravo, Terranil หรือ Echo ทุก 7-10 วัน อัตราสวนตามท่ีบริษัทกํ าหนด
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โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium (Fusarium wilt)
เชื้อสาเหต ุ :

 Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum (แตงกวา)
Fusarium oxysporum f.sp. melonis (แคนตาลูบ/4 races)
Fusarium oxysporum f.sp. niveum  (แตงโม/3 races)

โรคที่สํ าคัญของแตงแคนตาลูบ แตงกวา แตงโม แพรกระจาย โดยเคร่ืองมือทุนแรง เศษพชื ลม การให
น้ํ าระบาดในแปลงปลูกที่ม ีpH ต่ํ า อุณหภูมิสูง
     ลักษณะอาการ

เชื้อสาเหตุจะเขาท ําลายพืชทางราก ในระยะตนออนใบเลี้ยงจะเหี่ยว เปลี่ยนเปนสีเหลือง รวง ในระยะที่
เจริญเติบโต จะพบรอยขีดสีดํ ายาวจากระดับดิน บนเถาดานใดดานหน่ึง ใบจะเหลืองจากดานลาง หลังจากนั้น
พืชจะเหี่ยวและตาย

เมื่อตัดสวนโคนตามขวางทอนํ ้าจะเปลี่ยนเปนสีนํ ้าตาลหรือสม
     การปองกันและกํ าจัด

1.  ปรับ pH ใหอยูในระดับ 6.5
2.  ใสปุย ไนเตรทไนโตรเจน จะชวยลดความรุนแรงของโรค
3.  ใสปุยหมักปุยคอก เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน
4.  ใชเบนเลทผสม เคปแทน หรือเทอราโซล หรือ เทอราคลอรซูเปอร เอ็กซ ราดโคนกอนปลูกและหลัง
ปลูก 15 วัน

Gummy stem blight
เชื้อสาเหต ุ : Mycosphaerella melonis
                 (Didymella bryoniae)
ระบาดมากในเขตรอนและเขตก่ึงรอน สามารถติดมากับเมล็ดพันธุ เขาท ําลายพืชทางแผลที่ใบและล ํา

ตนแกโรคนี้จะระบาดรุนแรงในสภาพแปลงปลูกที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง หรืออุณหภูมิกลางคืนต่ํ า ความชื้น
สูง
     ลักษณะอาการ

 เมื่อเข าทํ  าลายในระบบตน
กลาจะเห่ียวตายอยางรวดเร็ว ในใบแก
แผลจะมีลักษณะกลม สีนํ ้าตาลแดง
หรือดํ า ขนาด 5 มิลลิเมตร รอบแผลจะ
มีสีเหลือง หลังจากนั้นแผลจะแหงฉีกขาด รวง โดยจะเร่ิมเขาทํ าลายที่ขอบใบและขยายเขาไปสวนกลางของใบ
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การเขาท ําลายล ําตนจะท ําใหเกิดแผลและเชื้อสาเหตุจะสรางเหมือกเหนียวสีนํ้ าตาลหรือแดง นอกจากน้ี
จะมีจุดสีด ําบนแผล ท ําใหสวนที่อยูเหนือแผลเหี่ยวและตาย

ในผลปรากฏเปนจุดจํ ้ามีลักษณะกลมหรือกลมรีสีเทา และตอจากนั้นจะเปลี่ยนเปนสีนํ้ าตาล อาจจะมีจุด
สีดํ าและขับเมือกออกมาจากแผล
     การปองกันและกํ าจัด

1.  ปลูกพืชหมุนเวียน
2.  ใชพันธุทนทาน
3.  ฉีดพนดวยสารเคมี เชน Dithane M 45, Bravo, Terranil หรือ Echo

โรคใบหด ดาง (Cucumber Green Mottle Mosaic)
เชื้อสาเหต:ุ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus : CGMMV มี 6 สายพันธุ

     ลักษณะอาการ
เชื้อสาเหตุเขาท ําลาย แตงกวา แตงเทศ แตงโม อาการเร่ิมแรกปรากฏท่ีใบ โดย

เสนใบเปลี่ยนเปนสีขาว ใบออนจะหดเปนคล่ืน หนา ความรุนแรงของการระบาดข้ึนอยู
กับเชื้อสาเหตุ โดยอาจจะแสดงอาการเพียงเลก็นอย ไมกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบ
โต หรืออาจจะระบาดรุนแรง ท ําใหใบมีขนาดเล็ก หดเปนคล่ืน ใบอาจจะแสดงอาการเปน
ดาง พืชชะงักการเจริญ ผลแสดงอาการผิดปกติ มีผิวดาง ขรุขระ ระบาดมาก ในสภาพ
อุณหภูมิสูง

เชื้อสาเหตุอาจจะเขาท ําลายทางราก และแพรระบาดโดยแรงงานหรือเคร่ืองมือ
เกษตร
     การปองกันกํ าจัด

1. ฉีดพนสารเคมีปองกันแมลงปากดูดและเตาแตง
2. ตรวจสอบตนกลาและคัดตนที่แสดงอาการเขาท ําลายของเชื้อไวรัสทิ้ง
3. ระมัดระวังในการทํ างาน เน่ืองจากโรคน้ีติดตอทางไดทางเคร่ืองมือเกษตรหรือจากแรงงานท่ีเขาไป
ท ํางาน
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