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บทที2่ 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.1 แตงโม 

       เป็นผลไม้ที่มีน ้ำประกอบอยู่เป็นจ้ำนวนมำก ภำคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก บักโม ภำคเหนือ

เรียก บะเต้ำ จังหวัดตรังเรียกแตงจีน ถิ่นก้ำเนิดอยู่ในทะเลทรำยคำลำฮำรีทวีปแอฟริกำ ชำวอียิปต์

เป็นชำติแรกที่ปลูกแตงโมไว้รับประทำนเมื่อสี่พันปีมำแล้ว ชำวจีนเริ่มปลูกแตงโมที่ซินเกียงสมัย

รำชวงศ์ถัง และชำวมัวร์ได้น้ำแตงโมไปสู่ทวีปยุโรป แตงโมแพร่หลำยเข้ำสู่ทวีปอเมริกำพร้อมกับชำว

แอฟริกำที่ถูกขำยเป็นทำส แตงโมต้องกำรดินที่มีควำมชุ่มชื นพอเหมำะ น ้ำไม่ขัง มักปลูกกันในดินร่วน

ปนทรำย ในประเทศไทยมีกำรปลูกแตงโมทั่วทุกภูมิภำค และปลูกได้ทุกฤดู 

       แตงโมเป็นพืชในวงศ์เดียวกับแคนตำลูปและฟัก เป็นพืชล้มลุกเป็นเถำ อำยุสั น เถำจะเลื อยไป

ตำมพื นดิน มีขนอ่อนปกคลุม ผลมีทั งทรงกลมและทรงกระบอก เปลือกแข็ง มีทั งสีเขียวและสีเหลือง 

บำงพันธุ์มีลวดลำยบนเปลือก ในเนื อมีเมล็ดสีด้ำแทรกอยู่  

       พันธุ์ธรรมดำ มีเมล็ดขนำดเล็ก รสหวำน แบ่งย่อยได้อีกหลำยพันธุ์ เช่น แตงโมจินตหรำ ผลยำวรี 

เปลือกเขียวเข้ม มีลำย เนื อสีแดง แตงโมตอร์ปิโด ลูกรีกว่ำพันธุจินตหรำ แตงโมกินรี ผลกลม เนื อแดง 

แตงโมน ้ำผึ ง ผลกลม เนื อเหลือง แตงโมไดอำนำ เปลือกเหลือง เนื อสีแดง แตงโมจิ๋ว ผลขนำดเท่ำ

ก้ำปั้น เนื อเหลือง เป็นต้น 

        พันธุ์ไม่มีเมล็ด เป็นพันธุ์ผสมเพ่ือใช้ในกำรส่งออก ไม่มีเมล็ดแก่สีด้ำภำยใน ในญี่ปุ่นมีกำรท้ำ

แตงโมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยให้ผลเจริญในกล่อง เพ่ือควำมสะดวกในกำรขนส่ง พันธุ์กินเมล็ด ปลูก

เพ่ือน้ำเมล็ดมำคั่วเป็นเม็ดก๋วยจี๊ พันธุ์นี มีเนื อน้อย เมล็ดขนำดใหญ่  ( phkaset.com, 2555 ) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B9%8B%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A&action=edit&redlink=1
http://phkaset.com/
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 2.1.1 การจ าแนกหมวดหมู่ทางพฤกษศาสตร์ของแตงโม   

 

  

 

 

 

 

 

                                       รูปภาพที่ 1 รูปแตงโม 

                             ที่มา  เทคนิคกำรปลูกแตงโม . ( 2555 ) 

 

        ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Citrullus lanatus 

       ชื่อวงศ์ : Cucurbitaceae 

       ชื่อสามัญ : Watermelon 

       อ่ืนๆ : แตงโม 

       ถิ่นก าเนิด : ทวีปแอฟริกำ 

       การขยายพันธุ์ : เพำะเมล็ด 

 

 2.2 พันธุ์แตงโม 

       ที่นิยมปลูกม ี2 พันธุ์ คือ 

- พันธุ์เบำ ที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ พันธุ์ชูกำร์เบบี  ผลกลมสีเขียวคล ้ำ อำยุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับ

จำกวันงอก อีกพันธุ์หนึ่ง  

- พันธุ์หนัก  คือ พันธุ์ชำร์ลสตันเกรย์ ผลสีเขียวอ่อน มีลำยที่ผิวผล ผลกลมยำวขนำดใหญ่ อำยุ

เก็บเก่ียว 85 วัน นับจำกวันงอก 
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- พันธุ์แตงโมเหลือง เป็นพันธุ์ลูกผสม เนื อสีเหลือง ผลกลมสีเขียวอ่อนลำยเขียวเข้ม อำยุเก็บ

เกี่ยวประมำณ 70-75วัน (Umkaset, 2009) 

 2.3 การปลูกแตงโม 

        2.3.1 ดินและการเตรยีมดิน 

       แตงโมเป็นพืชที่หยั่งรำกลึกมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร และต้องกำรดินที่อุดมสมบูรณ์ มีควำมชุ่ม

ชื นมำกพอ ฉะนั นถ้ำมีกำรไถพรวนหรือขุดย่อยดินให้มีหน้ำดินร่วนโปร่ง และลึกก็จะช่วยป้องกันกำร

ขำดน ้ำได้เป็นอย่ำงดีในระยะที่ต้นแตงโมก้ำลังเจริญเติบโต กำรเตรียมดินให้หน้ำดินลึกร่วนโปร่งจะ

ช่วยท้ำให้ดินนั นยึดและอุ้มควำมชื นได้มำกขึ น และเป็นทำงเปิดให้รำกแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใต้

ดินซึ่งจะช่วยให้รำกหำอำหำรและน ้ำได้กว้ำงไกลยิ่งขึ นและเป็นกำรช่วยท้ำให้พืชสำมำรถใช้น ้ำใต้ดินมำ

เป็นประโยชน์ได้อย่ำงดีอีกด้วย ถ้ำจ้ำเป็นต้องปลูกแตงโมในหน้ำฝน ควรเลือกปลูกในดินที่มีกำ ร

ระบำยน ้ำดี คือ เป็นดินเบำ หรือดินทรำย แต่ถ้ำมีท่ีปลูกเป็นดินหนักหรือค่อนข้ำงหนักควรปลูกแตงโม

ในหน้ำแล้ง และขุดดิน หรือไถดินให้ลึกมำกที่สุดจะเหมำะกว่ำ ใช้เมล็ดพันธุ์ชูกำร์เบบี  อัตรำ  40-

50 กรัม/ไร่ เมล็ดพันธุ์ชำร์ลสตันเกรย์ และพันธุ์เหลือง อัตรำ 250-500กรัม/ไร่ โดยหยอดเป็นหลุมให้

แต่ละหลุมในแถวห่ำงกัน 90 เซนติเมตร ส่วนแถวของแตงนั นควรให้ห่ำงจำกกันเท่ำกับควำมยำวของ

เถำแตงโม หรือประมำณ 2-3 เมตร ในดินทรำยขุดหลุมให้มีควำมกว้ำงยำวประมำณ 50เซนติเมตร 

ลึกประมำณ 15 เซนติเมตร ส่วนในดินเหนียวขุดหลุมให้ลึกประมำณ 10 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกที่

ละเอียดคลุกเคล้ำกับดินบน ใส่รองก้นหลุม ๆ ละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ งไว้ 1 วัน แล้วจึงลงมือปลูก 

หยอดหลุมละ 5 เมล็ด 

       เมื่อหยอดเมล็ดแล้วต้องรดน ้ำให้ชุ่มเมื่อแตงโมขึ นมำ มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกให้เหลือหลุม

ละ 2-3 ต้น โดยคัดเลือกเอำแต่ต้นแข็งแรงไว้ แต่ถ้ำปลูกให้ต้นห่ำงกัน 90 เซนติเมตร และแถวห่ำง

กัน 3 เมตรแล้ว ก็เหลือหลุมละ 3 ต้นได้ รวมแล้วในเนื อท่ี 1 ไร่ จะมีต้นแตงโมอยู่ประมำณ 1,700 ต้น  

       ส้ำหรับผู้ที่หยอดเมล็ดแตงโมในฤดูหนำว แตงโมงอกช้ำ หรือไม่งอกเลย ดังนั นในฤดูหนำวควรท้ำ

กำรหุ้มเมล็ดด้วยผ้ำแล้วโดยแช่เมล็ดแตงโมในน ้ำอุ่น(ประมำณมือเรำทนได้) ทิ งไว้ 1 วันกับ 1 คืน แล้ว

เอำผ้ำที่ห่อวำงไว้ในร่ม จะช่วยท้ำให้เมล็ดแตงโมงอกได้เร็วขึ น และงอกได้อย่ำงสม่้ำเสมอ เมื่อรำกเริ่ม

โผล่ออกมำจำกเมล็ด ก็เอำไปเพำะในถุง รอจนกล้ำมีใบจริงแล้ว 2-3 ใบ จึงน้ำลงปลูกในไร่ หรือหำกไม่
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สะดวกเพรำะต้องกำรประหยัดแรงงำน ก็อำจน้ำเมล็ดที่งอกนั นไปปลูกในแปลงได้เลย โดยหยอดลงใน

หลุมแบบเดียวกับหยอดเมล็ดที่ยังไม่งอก แต่ต้องให้น ้ำในหลุมที่จะหยอดล่วงหน้ำไว้ 1 วัน เพ่ือให้ดิน

ในหลุมชื นพอเหมำะ หยอดเมล็ดที่งอกแล้วกลบดินทับหนำไม่เกิน1 เซนติเมตร แล้วรดน ้ำ ต้นแตงโม

จะขึ นมำสม่้ำเสมอกันทั งไร่  

 ( เฉลิมเกียรติ และ เกตุอร, 2557 ) 

  

2.4 การใส่ปุ๋ย 

       ปุ๋ยอินทรีย์ กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่แตงโมก็มีควำมส้ำคัญมำก เพรำะปุ๋ยจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ

,ช่วยลดกำรสูญเสียและลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีลงได้กว่ำ 50% และยังท้ำให้ดินมีธำตุอำหำรมำกขึ น โดย

ในช่วงเตรียมดินควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์แท้ เกรด AAA ยักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว)ในพื นที่ปลูกจริง อัตรำ

ไร่ละ 40-50 กิโลกรัม 

       ปุ๋ยวิทยำศำสตร์หรือปุ๋ยเคมี ควรใช้ปุ๋ยเคมีอัตรำส่วน 1 : 1 : 2 ซึ่งได้แก่ปุ๋ยเคมี สูตร 10-10-

20 เป็นต้น หรือใช้ปุ๋ยสูตรใกล้เคียงได้ เช่น ปุ๋ยสูตร 13-13-21 โดยปกติอำจต้องใส่ในอัตรำไร่ละ 100-

150 กิโลกรัมต่อรอบกำรปลูก แต่สำมำรถใช้เทคนิคกำรลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ด้วยกำรใช้ อินทรีย์แท้ 

เกรด AAA ยักษ์เขียว สูตร 2 (แถบเขียว) ผสมก่อนหว่ำนในอัตรำ ยักษ์เขียว 2 ส่วน ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน 

สำมำรถลดต้นทุนค่ำปุ๋ยเคมีลงได้ กำรใช้ปุ๋ยเคมีจะลดลงเหลือประมำณ  30-40 กิโลกรัมต่อรอบกำร

ปลูก   

       2.4.1 การใส่ปุ๋ยหลังปลูก 

       กำรใส่ปุ๋ยเสริมครั งที่ 1 ใส่แบบโรยรอบต้นด้วยยูเรีย ใส่เมื่อต้นแตงโมมีใบจริงประมำณ 5 ใบ 

(ปุ๋ยยักษ์เขียว 2ส่วน + ยูเรีย 1 ส่วน ผสมโรยที่ผิวดินต้นละ 1-2 ช้อนชำ) 

       กำรใส่ปุ๋ยเสริมครั งที่ 2 ใส่ปุ๋ย(ปุ๋ยยักษ์เขียว 2 ส่วน + ยูเรีย 1 ส่วน + 13-13-21 2 ส่วน ผสม

โรยที่ผิวดินต้นละ 2-3 ช้อนชำ)ด้ำนข้ำงแถวของต้นแตงโมใส่เมื่อเถำแตงโมทอดยำวได้ประมำณ 1 ฟุต 

       กำรใส่ปุ๋ยเสริมครั งที่ 3 ใส่ปุ๋ย(ปุ๋ยยักษ์เขียว 2 ส่วน + เคมี สูตร 13-13-21 = 1 ส่วน ผสมโรยที่

ผิวดินต้นละ2-3 ช้อนชำ) โดยใส่ด้ำนข้ำงแถวของต้นแตงโม ใส่เมื่อเถำแตงโมมีควำมยำวได้

ประมำณ 7 ฟุต หรือประมำณ 90เซนติเมตร (ปุ๋ยทั งสองชนิดนี โรยบนผิวดินได้)  
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       2.4.2 การให้ปุ๋ยทางใบ 

       ช่วงต้นเจริญเติบโต ใช้ ปุ๋ยและฮอร์โมนธรรมชำติ ไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่แมลง  อัตรำ 30 ซีซีต่อ

น ้ ำ  20 ลิตร เริ่มฉีดพ่นครั งแรกหลังแตงโมมี ใบจริง ประมำณ  4-5 ใบ ระยะเวลำทุก ๆ  7-

10 วัน  ต่อเนื่อง ช่วยท้ำให้ต้นเจริญเติบโตได้ดี , ท้ำให้ต้นโตเร็ว ติดดอกมำก,ช่วยให้ขั วเหนียวและ

ช่วยขับไล่แมลง กลุ่ม แมลงเต่ำแตง, ผีเสื อวำงไข่, แมลงวันทองได้ดี ลดต้นทุนกำรใช้สำรเคมี(ยำฆ่ำ

แมลง) ลงได้อีก ประมำณ 50% ช่วงติดผล ผลเจริญเติบโต  ใช้ ปุ๋ยและฮอร์โมนธรรมชำติ ไบโอเฟอร์

ทิล สูตรเร่งขนำดผล  อัตรำ 30 ซีซีต่อน ้ำ 20 ลิตร เริ่มฉีดพ่นครั งแรกหลังจำกปลิดผลที่เสียออก

แล้ว  โดยฉีดพ่นทุก ๆ 5 วัน 

ข้อเปรียบเทียบหลังจากใช้ไบโอเฟอร์ทิล ตามค าแนะน าเป็นประจ า 

- เจริญเติบโตดี แข็งแรง ทนต่อโรค 

- ติดดอกง่ำย ขั วผลเหนียว แบกผลผลิตได้มำก 

- แมลงศัตรูพืชที่เข้ำมำรบกวนลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด โดยเฉพำะจ้ำพวกผีเสื อกลำงคืนซึ่งเป็นตัว

แม่ของหนอนชนิดต่ำง ๆ รวมถึงแมลงวันทอง และด้วงกัดกินใบ  ท้ำให้ประหยัดต้นทุนยำ

ก้ำจัดศัตรูพืช และลดควำมเสียหำยได้ดีกว่ำ  (ในพื นที่ที่มีกำรระบำดมำก หำกใช้ไบโอเฟอร์

ทิล ฉีดร่วมกับยำก้ำจัดศัตรูพืช ก็จะท้ำให้สำมำรถคุมและป้องกันกำรเข้ำท้ำลำย ได้นำนขึ น) 

- เนื อผลมีรสชำติดี โดยไม่จ้ำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเม็ดเพ่ือแต่งรสหวำนก่อนเก็บเก่ียว 

- สุขภำพผู้ปลูกดีขึ น เนื่องจำก สัมผัสหรือจับต้องสำรเคมีน้อยลง 

- ใช้ “ยักษ์เขียว”  ร่วมด้วย  จะท้ำให้ต้นทุนปุ๋ยและสำรทำงดินต่อชุดกำรผลิต ลดลงได้

ประมำณ 30-50 %โดยที่ผลผลิตที่ได้ยังเป็นปกติหรือดีกว่ำเดิม และสังเกตได้ว่ำสำรอินทรีย์

ในเนื อปุ๋ยท้ำให้สภำพดินดีขึ น ดินโปร่ง อุ้มน ้ำได้ดี  ต้นทนแล้งได้ดีขึ น  และพืชตอบสนองต่อ

กำรให้ปุ๋ยทำงดินดีกว่ำเดิม ในระยะยำวปัญหำเรื่องโรคทำงดินน้อยกว่ำแปลงข้ำงเคียงที่ไม่ได้

ใช้ ผลในทำงอ้อม  เนื่องจำก ยักษ์เขียว เป็นสำรอินทรีย์แท้ จึงกระตุ้นจุลินทรีย์ที่เป็น

ประโยชน์ให้ย่อยปุ๋ย(เคมี)ที่ตกค้ำงในดินท้ำให้รำกพืชสำมำรถดูดซึมกลับไปใช้ได้ ธำตุอำหำร

ในดินจะสมดุลมำกกว่ำ 

http://www.phkaset.com/default.asp?pid=1228&content=productdetail
http://www.phkaset.com/default.asp?pid=1281&content=productdetail
http://www.phkaset.com/default.asp?pid=1281&content=productdetail
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2.5 การให้น  า 

       ตำมธรรมชำติต้นแตงโมต้องกำรผิวดินชุ่มชื น แต่ไม่ถึงกับแฉะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตอนที่ผล

แตงโมก้ำลังเจริญเติบโตเป็นตอนที่ต้นแตงโมต้องกำรน ้ำมำกกำรให้ควำมชุ่มชื นแก่ดินในแปลงควรให้

ทั งแปลงเพ่ือป้องกันไม่ให้หน้ำดินแห้งแข็งและจับปึก ซึ่งจะท้ำให้ดินขำดอำกำศออกซิ เจน ถ้ำดินขำด

อำกำศเมื่อใด รำกแตงโมจะหยุดชะงักกำรเจริญเติบโตเมื่อนั น ซึ่งหมำยถึงว่ำต้นแตงโมจะได้รับน ้ำ 

และธำตุอำหำรอยู่ในขอบเขตที่จ้ำกัดไปด้วย ดินที่ขำดน ้ำแล้วแห้งแข็งท้ำให้ขำดอำกำศไปด้วยนั นคือ

ดินเหนียว และดินที่ค่อนข้ำงหนัก ส่วนดินทรำยและดินร่วนทรำย รำกแตงโมจะไม่ขำดอำกำศ แม้ว่ำ

จะขำดน ้ำก็ตำม ดินร่วนทรำยและดินทรำยสำมำรถไถพรวนในหน้ำดินลึกมำก ๆ ได้ เพ่ือให้สำมำรถ

ยึดจับควำมชื นที่เรำให้ไว้ได้มำกขึ น ส่วนดินเหนียวนั นไม่สำมำรถไถพรวนให้ลึก เท่ำดินทรำย หรือดิน

ร่วนทรำยได้ เพรำะเนื อดินทั งเหนียวและแน่นอุ้มน ้ำไว้ในตัวได้มำกกว่ำดินทรำย แต่ก็คำยน ้ำออกจำก

ผิวดินได้ไวมำก และดูดซับควำมชื นได้ตื นกว่ำดินทรำย หรือดินร่วนทรำย จึงท้ำให้ต้องให้น ้ำกับต้น

แตงโมที่ปลูกในดินเหนียวมำกกว่ำ คือต้องให้น ้ำอย่ำงน้อย 5 วันครั ง หรือรดน ้ำทุกวัน ๆ ละครั ง 

 

2.6 การคลุมฟางหรือคลุมพลาสติก 

       เมื่อเถำแตงโมเจริญเติบโตได้ระยะหนึ่ง เรำควรจะปิดคลุมหน้ำดินด้วยฟำงหรือพลำสติก กำร

คลุมดินจะมีผลดังนี  คือ ช่วยรักษำควำมชุ่มชื นในดินให้คงอยู่ได้นำน ท้ำให้รำกแตงโมดูดซับธำตุอำหำร

ในดินได้ติดต่อกันโดยไม่ขำดตอน ท้ำให้ต้นแตงโมเป็นโรคทำงใบน้อยลง เพรำะต้นและเถำเลื อยอยู่บน

ฟำงไม่ได้สัมผัสกับดิน ป้องกันไม่ให้ดินร้อนจัดเกินไป เป็นกำรรองผลท้ำให้สีของผลสม่้ำเสมอ 

      ควบคุมไม่ให้หญ้ำขึ นและเจริญเติบโตมำแข่งกับแตงโม เพรำะแตงโมแพ้หญ้ำมำกเนื่องจำกหญ้ำ

ส่วนใหญ่มีใบปรกดิน เถำแตงโมนั นทอดนอนไปกับผิวดิน หำกหญ้ำขึ นคลุมแตงโมเมื่อใด หญ้ำจะบังใบ

แตงโมไม่ให้ถูกแดดท้ำให้ใบแตงโมปรุงอำหำรไม่ได้เต็มที่ และจะอ่อนแอลงทันทีในที่สุดจะตำยหมด 

ภำยในเวลำ 2-3 สัปดำห์ เท่ำนั น 

 

2.7 การจัดเถา 
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       ถ้ำปล่อยให้เถำแตงโมเลื อยและแตกแขนงไปตำมธรรมชำติเถำแตงของแต่ละต้นก็จะเลื อยทับกัน 

และซ้อนกันจนหนำแน่นท้ำให้ผลผลิตลดน้อยลง สืบเนื่องมำจำกแมลงช่วยผสมเกสรได้ไม่ทั่วถึงเพรำะ

ไม่อำจแทรกหำดอกได้ทั งหมด ฉะนั น เมื่อเถำแตงโมเจริญเติบโตไปจนมีควำมยำว 1-2 ฟุต ควรได้มี

กำรจัดเถำให้เลื อยไปในทำงเดียวกันและตัดเถำให้เหลือไว้ต้นละ 4 เถำ เถำที่เป็นเถำแขนงก็จะแตก

แขนงต่อไปได้อีกเรื่อย ๆ จึงควรริดแขนงที่ไม่จ้ำเป็นเหล่ำนั นออก ให้คงเหลือไว้ต้นละ 4 เถำ ซึ่งเป็น

เถำท่ีสมบูรณ์ที่สุดไว้ตำมเดิม  โดยท้ำขั นตอน ดังนี  

- กำรจัดเถำแตงโมให้เลื อยไปทำงเดียวกันและตัดเถำให้เหลือต้นละ 4 เถำ ที่แข็งแรง 

- ใช้ไม้ไผ่เป็นตอกโค้งคร่อมยึดเถำแตงโมไว้ 

2.8 การต่อดอก 

       ผู้ปลูกแตงโม มักประสบปัญหำแตงโมไม่ติดผล เนื่องจำกไม่มีแมลงช่วยผสม เพรำะใช้สำรฆ่ำ

แมลงฉีดพ่นต้นแตงโมมำกไปและไม่เลือกเวลำฉีด ท้ำให้แมลงที่ช่วยผสมเกสร เช่น ผึ งถูกสำรฆ่ำแมลง

ตำยหมด จึงเกิดปัญหำไม่มีผึ งช่วยผสมเกสรจึงต้องใช้คนผสมแทน เรำสำมำรถผสมพันธุ์แตงโมได้

ตั งแต่เวลำ 06.00 น. ถึง 10.00 น. หลังจำกเวลำ 10.00 น. ไปแล้ว ดอกตัวเมียจะหุบและไม่ยอมรับ

กำรผสมเกสรอีกต่อไป กำรผสมด้วยมือท้ำได้โดยเด็ดดอกตัวผู้ที่บำนมำปลิดกลีบดอกสีเหลืองของดอก

ตัวผู้ออกเสียก่อน จะเหลือแต่อับเรณู ซึ่งมีละอองเกสรตัวผู้เกำะอยู่ทั่วไป จำกนั นจึงคว่้ำดอกตัวผู้ลง

บนดอกตัวเมียให้อับเรณูของดอกตัวผู้ แตะสัมผัสกับเกสรตัวเมียโดยรอบให้ละอองเกสรตัวผู้สีเหลือง

จับอยู่บนเกสรตัวเมียทั่วกันทั งดอกก็เป็นอันเสร็จสิ นกำรผสมซึ่งวิธีนี ชำวบ้ำนเรียกว่ำ "กำรต่อดอก" 

โดยท้ำขั นตอน ดังนี  

- กำรต่อดอกโดยเด็ดดอกตัวผู้ที่ก้ำลังบำนแล้วปลิดกลีบดอกสีเหลืองออกไห้หมด 

- น้ำดอกตัวผู้ที่ปลิดกลีบดอกออกแล้วคว่้ำลงดอกตัวเมีย 

2.9 การเก็บผล 

          แตงโมผลแรกท่ีเกิดจำกเถำหลัก ส่วนใหญ่มีขนำดเล็กและคุณภำพต่้ำ เรำควรปลิดทิ งตั งแต่ลูก

ยังเล็ก ๆ และแตงที่มีลักษณะผลบิดเบี ยวก็ควรปลิดทิ งด้วย ขนำดที่ปลิดทิ งไม่ควรปล่อยให้โตเกินลูก

ปิงปอง หรือผลฝรั่ง แตงที่ปลิดทิ งนี สำมำรถขำยเป็นผลแตงอ่อนได้ และตลำดยังนิยมอีกด้วย ควรเลี ยง

ต้นแตงโมไว้เถำละลูกจะดีที่สุด เถำแตงโมเถำหนึ่ง ๆ อำจติดเป็นผลได้หลำยผล ให้เลือกผลที่มีก้ำนขั ว
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ผลขนำดใหญ่และรูปทรงผลได้รูปสม่้ำเสมอทั งผลไว้ ซึ่งจะท้ำให้ผลแตงโมมีขนำดใหญ่และมีคุณภำพสูง 

เพรำะขนำดก้ำนขั วผลมีควำมสัมพันธ์กับขนำดของผล ถ้ำก้ำนขั วผลใหญ่ ผลก็จะใหญ่ ถ้ำก้ำนขั วผล

เล็กผลก็จะเล็ก          

 

2.10 การดูแลหลังติดผล 

       ดอกตัวเมียของแตงโม ที่ได้รับกำรผสมเกสรอย่ำงสมบูรณ์ก็จะเจริญเติบโตอย่ำงสม่้ำเสมอ

ติดต่อกันไปวันต่อวัน เมื่อผลแตงโมมีขนำดเท่ำกับมะนำว ให้ฉีดพ่นเสริมด้วย ไบโอเฟอร์ทิล สูตรเร่ง

ขนำดผล อัตรำ 30 ซีซี+ โบวีรอน อัตรำ 20 ซีซี ต่อน ้ำ 20 ลิตรทุก ๆ 5-7 วัน ฉีดต่อเนื่องจนถึงก่อน

เก็บเกี่ยว เพ่ือเพ่ิมขนำด,น ้ำหนัก และท้ำให้เนื อมีควำมหวำนเป็นที่ต้องกำรของตลำด เมื่อผลเท่ำ

กะลำมะพร้ำวให้เอำฟำงรองใต้ผล เพ่ือไม่ให้ผิวผลสัมผัสกับดินโดยตรง ควรจะกลับผลแตงโมให้ด้ำนที่

สัมผัสฟำงถูกแสงแดดก่อนเก็บเกี่ยว 10 วัน เพ่ือให้ผลแตงมีสีสม่้ำเสมอทั่วทั งผลจะท้ำให้แตงโมมีรส

หวำนมำกขึ นอีก 

2.11 การเก็บผลแตงโม 

       แตงโมเป็นพืชชนิดหนึ่ง ที่ผลแก่แล้วไม่แสดงอำกำรว่ำสุกงอมให้เห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือ

พริก ซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดง หรือไม่เหมือนกับมะม่วง ซึ่งทั งเปลี่ยนสีแล้วยังมีกลิ่นหอมด้วย ฉะนั น

กำรดูว่ำแตงโมแก่เก็บได้หรือยัง จึงต้องพิถีพิถันมำกกว่ำปกติอีกเล็กน้อย คือ 

 

 

2.11.1 คาดคะเนการแก่ของผลแตงโมด้วยการนับอายุ ซึ่งขึ นอยู่กับพันธุ์ของแตงโม และ

อุณหภูมิของอากาศ 

- แตงโมพันธุ์เบำ (ชูกำร์เบบี  ผลกลมสีเขียวคล ้ำ) จะแก่เก็บได้ภำยหลังดอกบำน ประมำณ 35-

42 วัน 

- แตงโมพันธุ์หนัก(ชำร์ลสตันเกรย์ผลยำวสีเขียวอ่อนมีลำย)จะแก่เก็บได้ภำยหลังดอกบำน

ประมำณ 42-45วัน 
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2.11.2 คาดคะเนการแก่ของผล ด้วยการดูลักษณะที่พบได้ทั่วไปเมื่อแตงโมแก่ 

- มือเกำะที่อยู่ใกล้กับขั วของผลมำกที่สุดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งเป็นบำงส่วนจำกปลำยมำ

หำโคนวัดควำมแก่อ่อนของผลแตงโมได้จำกกำรดีดฟังเสียงหรือตบผลเบำๆ ฟังเสียงดูถ้ำมี

เสียงผสมกันระหว่ำงเสียงกังวำนและเสียงทึบ แตงจะแก่พอดี (แก่ 75%) มีเนื อเป็นทรำยถ้ำ

ดีดแล้วเป็นเสียงกังวำนใส แสดงว่ำแตงยังอ่อนอยู่ ถ้ำดีดแล้วเสียงทึบเหมือนมีลมอยู่ข้ำงใน 

แตงจะแก่จัดเกินไปที่ชำวบ้ำนเรียกว่ำ "ไส้ล้ม" (แต่วิธีนี ใช้ไม่ได้กับผลแตงที่เป็นโรคเถำตำย 

ควรเก็บผลตอนบ่ำยไม่ควรเก็บผลตอนเช้ำเพรำะจะท้ำให้ผลแตงแตกได้ 

- สังเกตนวลของผล ถ้ำจำงลงกว่ำปกติแสดงว่ำแตงเริ่มแก่ 

2.12 โรคที่ควรระวัง 

      2.12.1 โรคเถาเหี่ยว (เกิดจากเชื อฟิวซาเรียม) 

       แตงโมที่เป็นโรคนี สีใบจะซีด ใบและเถำจะเหี่ยวจริงบริเวณโคนเถำที่ใกล้กับผิวดิน จะแตก

ตำมยำวและมีน ้ำเมือกซึมออกมำ เมื่อผ่ำไส้กลำงเถำดูจะเห็นภำยในเป็นสีน ้ำตำล โรคนี จะระบำดมำก

ในช่วงแตงโมออกดอก กำรปลูกซ ้ำท่ีเดิม โรคนี จะระบำดรุนแรงมำก 

สาเหตุ 

- เชื อรำนี เจริญและท้ำลำยแตงโมได้ดีที่อุณหภูมิระหว่ำง 24 - 27 องศำเซลเซียส 

- ขณะแตงโมก้ำลังเจริญเติบโตมีฝนตกติดต่อกันยำวนำน 

- กำรให้ปุ๋ยยูเรียมำกเกินไป 

การป้องกันและก าจัด 

- ป้องกันโดยฉีดพ่น ไตรโคแม็ก อัตรำ 50 กรัมต่อน ้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วบริเวณผิวดิน ก่อนคลุม

พลำสติกด้ำ 

- อย่ำปลูกแตงโมซ ้ำที่เดิม 

- เริ่มคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและเชื อรำ (ปลอดสำรพิษ) ไตรโคแม็ก 

อัตรำ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนน้ำไปปลูก 

-  กรณีดินเป็นกรดจัดใช้ปูนขำวใส่ดินเพ่ือแก้ควำมเป็นกรดของดิน ในอัตรำไร่ละ 500 กิโลกรัม 
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- ใช้ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและเชื อรำ (ปลอดสำรพิษ) ไตรโคแม็ก อัตรำ  80 กรัมต่อน ้ำ 20 ลิตร 

ฉีดพ่นซ ้ำทุก ๆ 5-7 วัน เพ่ือป้องกันและก้ำจัดโรค  หรือ ใช้สำรเคมีโปรคลอรำซ ใช้อัตรำตำม

ค้ำแนะน้ำบนฉลำก  ผสมน ้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบและต้นพืช  เมื่อพบเห็นว่ำโรคพืชเริ่มปรำกฏ  จะ

ท้ำให้เชื อโรคชะงักลง 

     2.12.2 โรคเถาเหี่ยว (จากเชื อแบคทีเรีย) 

       ลักษณะที่มองเห็นในครั งแรก คือ ใบในเถำจะเหี่ยวลงทีละใบ กำรเหี่ยวจะเหี่ยวจำกปลำยเถำมำ

หำโคนเถำในเถำใดเถำหนึ่ง เมื่อเหี่ยวมำถึงโคนเถำก็จะเหี่ยวพร้อมกันหมดทั งต้น แต่ใบยังคงเขียวอยู่ 

และพืชตำยในทันทีที่พืชเหี่ยวทั งต้นสำเหตุของกำรเหี่ยวก็คือเชื อแบคทีเรียไปอุดท่อส่งน ้ำเลี ยงในต้น

แตงโม ถ้ำเอำมีดเฉือนเถำตำมยำวดูจะเห็นว่ำกลำงล้ำต้นในเถำฉ่้ำน ้ำมำกกว่ำ ปกติเชื อแบคทีเรียนี 

อำศัยอยู่ในตัวของแมลงเต่ำแตงต้นแตงโมได้รับเชื อโรคจำกกำรกัดกินใบของแมลงเต่ำแดงนี  เมื่อเชื อ

แบคทีเรียเข้ำสู่ต้นแตงโมทำงแผลที่แมลงเต่ำกัดกิน ก็จะเพ่ิมปริมำณขึ นอย่ำงรวดเร็ว แล้วก็กระจำยตัว

เข้ำสู่ท่อน ้ำและอำหำรของแตงโม เรำอำจป้องกันและรักษำได้ โดยฉีดสำรเคมีคำร์บำริล ป้องกันแมลง

เต่ำแตงและใช้ยำปฏิชีวนะคำซูกะมัยซิน 

      (ชื่อสำมัญ) ฉีดพ่นทุกสัปดำห์ ใช้อัตรำส่วนผสมตำมที่แจ้งไว้ในซองบรรจุสำรเคมีที่จ้ำหน่ำย เมื่อ

พบว่ำต้นแตงโมบำงส่วนเริ่มเป็นโรคนี  หรือป้องกันโดย ฉีดพ่น ไตรโคแม็ก อัตรำ 50 กรัมต่อ

น ้ำ 20 ลิตร ให้ทั่วบริเวณผิวดิน 

 

     2.12.3 โรคราน  าค้าง 

       ลักษณะที่มองเห็นได้ คือ เกิดจุดสีเหลืองบนหลังใบ และขยำยตัวใหญ่ขึ น จ้ำนวนจุดสีเหลืองเพ่ิม

ปริมำณมำกขึ น และใต้ใบตรงต้ำแหน่งเดียวกัน จะมีกลุ่มของเชื อรำสีม่วงอมเทำเกำะเป็นกลุ่มอยู่ เชื อ

โรคนี เจริญได้อย่ำงรวดเร็ว เมื่ออำกำศอุ่นและชุ่มชื น เมื่อใบแก่ตำยเชื อก็จะไปท้ำลำยใบอ่อนต่อไป 

เมื่อใบแห้งไปหมดแล้ว ผลที่เกิดขึ นมำก็คือ แตงติดผลน้อยและคุณภำพผลแก่ก็ต่้ำด้วย สปอร์ของเชื อ

รำนี แพร่ระบำดไปโดยลมและโดยแมลงพวกเต่ำแตง สำรเคมีที่ใช้ฉีดพ่นได้ผลดี คือ แคปแทน ไซเน็บ

(ชื่อสำมัญ)  ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรำผสมใช้ 1 กรัม ผสมน ้ำ 500 ซีซี. (หรือครึ่งลิตร) หรือ 35-40 กรัม 

ผสมน ้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) 
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2.13 แมลงศัตรูที่ส าคัญ 

       2.13.1 เพลี ยไฟท าให้แตงโมใบหงิกและยอดตั ง (ไอ้โต้ง) 

              เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีตัวขนำดเล็กมำก ตัวอ่อนจะมีสีแสด ตัวแก่จะเป็นสีด้ำ มีขนำดเท่ำ

ปลำยเข็ม จะดูดน ้ำเลี ยงที่ยอดอ่อนของแตงโม และใต้ใบอ่อนของแตงโม มีผลท้ำให้ใบแตงโมไม่ขยำย 

ยอดหดสั นลง ปล้องถี่ ยอดชูตั งขึ นชำวบ้ำนเรียกโรคนี ว่ำ โรคยอดตั ง บำงแห่งก็เรียก โรคไอ้โต้ง เพลี ย

ไฟจะบินไปเป็นฝูง มีลักษณะเล็กละเอียดคล้ำยฝุ่น สภำพฤดูแล้ง ควำมชื นในอำกำศต่้ำลมจะช่วยพัด

พำเพลี ยไฟให้เคลื่อนท่ีเข้ำท้ำลำยพืชผลในไร่ได้รวดเร็วขึ น ในพืชผักที่ปลูกด้วยกัน เช่น ฟักทอง แตงโม 

แฟง ฟัก ในไร่ของเกษตรกรถูกเพลี ยไฟท้ำลำยเสียหำยหนัก มีมะระพืชเดียวที่สำมำรถต้ำนทำนเพลี ย

ไฟได้ และเมื่อสวนใดสวนหนึ่งฉีดพ่นยำ เพลี ยไฟจะหนีเข้ำมำยังสวนข้ำงเคียงที่ไม่ได้ฉีดสำรเคมี กำร

ป้องกัน และก้ำจัดใช้สำรเคมีหลำยชนิด เช่น แลนเนท เมทไธโอคำร์บ หรืออำจปลูกพืชเป็นกันชน เช่น 

ปลูกมะระจีนล้อมที่ไว้สัก 2 ชั น แล้วภำยในจึงปลูกแตงโม เพรำะมะระขึ นค้ำงจะช่วยปะทะกำรแพร่

ระบำดของเพลี ยไฟให้ลดลงได้ และมะระที่โดนเพลี ยไฟเข้ำท้ำลำยจะต้ำนทำนได้ และเสียหำยเพียง

เล็กน้อยเท่ำนั น 

    

 

 

       2.13.2 แมลงเต่าแตง 

            เป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ที่ชอบกัดกินใบแตงขณะยังอ่อนอยู่ ลักษณะตัวยำวประมำณ 1 

เซนติเมตร ปีกสีเหลืองปนส้ม จะกัดกินใบแตงขำดเป็นวง ๆ ตำมปกติเต่ำแตงลงกินใบอ่อนต้นแตงโม

หรือพืชพวก ฟัก แฟง แตงกว่ำ อ่ืน ๆ มักจะไม่ท้ำควำมเสียหำยให้กับพืชมำกนัก แต่จะเป็นพำหะน้ำ

เชื อโรคเถำเหี่ยวของแตงโมซึ่งเกิดจำกเชื อแบคทีเรียมำสู่แตงโมของเรำ จึงต้องป้องกันก้ำจัดโดยฉีดพ่น

ด้วยสำรเคมีเซฟวิน 85 ในอัตรำ 20-30 กรัม ผสมน ้ำ 20 ลิตร ฉีดในระยะทอดยอด ฉีดคลุมไว้ก่อน

สัปดำห์ละครั งโดยไม่ต้องรอให้แมลงเต่ำแตงลงมำกินเสียก่อน แล้วค่อยฉีดในภำยหลัง ซึ่งจะท้ำให้
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ป้องกันโรคเถำเหี่ยวของแตงโมไม่ทัน (กำรใช้ไบโอเฟอร์ทิล จะช่วยลดปริมำณกำรเข้ำแปลงของแมลง

เต่ำแตงได้ประมำณ 50%) 

             

      2.13.3 แมลงวันทอง 

          แมลงวันทอง มักจะเข้ำท้ำลำยวำงไข่ที่ผลแตงโม ในช่วงสร้ำงเนื อ ท้ำให้เสียหำยมำก   กำรฉีด

พ่นยำฆ่ำแมลงค่อนข้ำงได้ผลน้อย เนื่องจำกเป็นแมลงที่เคลื่อนที่ได้เร็ว  กำรใช้ไบโอเฟอร์ทิล สูตรไล่

แมลง เป็นประจ้ำ สำมำรถลดกำรเข้ำมำท้ำลำยในแปลงได้ประมำณ  80%(ข้อมูลจำกเกษตรกร

ผู้ใช้)  ให้ฉีดพ่นร่วมกับชีวภัณฑ์ก้ำจัดแมลง(ปลอดสำรพิษ) "เมทำแม็ก" อัตรำ 40-80 กรัมทุก ๆ 5-7 

วันเมื่อพบกำรระบำด เพ่ือป้องกันและก้ำจัด จะได้ผลดีมำก    ( ชอบ และ รัตนำ, 2551) 

 

2.14 สรรพคุณของแตงโม 

       แตงโม ผลไม้ลูกกลมโต เปลือกนอกสีเขียวเข้มหรือมีลำยสีเขียวอ่อนพำดตำมยำว เนื อในฉ่้ำน ้ำ 

รสหวำนหอม มีเมล็ดสีด้ำเล็ก ๆ  แทรกอยู่ตำมแนวแกนกลำง เนื อในมีทั งพันธุ์สีแดงและสีเหลือง 

แตงโมเป็นผลไม้ที่เหมำะกับเมืองร้อนอย่ำงบ้ำนเรำ เพรำะช่วยดับกระหำยคลำยร้อนได้เป็นอย่ำงดี 

เนื่องจำกมีน ้ำเป็นส่วนประกอบอยู่สูงถึงร้อยละ 92 เหมำะกับชื่อภำษำอังกฤษว่ำ “Watermelon” 

      เนื อแตงโมมีเบตำแคโรทีนและวิตำมินซีสูง ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันกำรติดเชื อ บ้ำรุงสำยตำ

และผิวพรรณ มีสำรไลโคพีน ซึ่งเป็นรงควัตถุท่ีท้ำให้ผักผลไม้มีสีแดง ไลโคพีนนี จะช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ 

ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งต่อมลูกหมำกได้เป็นอย่ำงดี 

      ที่น่ำสังเกตคือในแตงโมเนื อสีแดงและสีเหลืองมีปริมำณของเบตำแคโรทีนและไลโคพีนแตกต่ำง

กันมำก โดยแตงโมเนื อสีแดง 1 ส่วน (170 กรัม) มีเบตำแคโรทีน 1,047 ไมโครกรัม ไลโคพีน 11,378 

ไมโครกรัม ในขณะที่แตงโมเนื อสีแดง 1 ส่วน (188 กรัม) มีเบตำแคโรทีนเพียง 10 ไมโครกรัม และไม่

มีไลโคพีนเลย นักวิทยำศำสตร์จำกสถำบันวิจัยกำรเกษตรฯ แห่งสหรัฐอเมริกำ ยังพบว่ำแตงโมมี

สำรซิทรูลีน (Citrulline) ที่ร่ำงกำยจะใช้สำรนี ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้แก่กรดอะมิโนอำร์จินีน 

(Arginine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยเสริมสร้ำงกำรท้ำงำนของหลอดเลือด ส่งผลดีต่อระบบกำร
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ไหลเวียนโลหิตช่วยก้ำจัดแอมโมเนียซึ่งเป็นของเสียจำกกำรย่อยสลำยโปรตีนออกจำกร่ำงกำย และมี

บทบำทต่อกำรแบ่งตัวของเซลล์ ช่วยรักษำบำดแผลให้หำยเร็ว 

      เนื อแตงโมยังมีสำรส้ำคัญต่อร่ำงกำยอีกหลำยชนิด เช่น เส้นใยอำหำร โพแทสเซียม แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส ขณะเดียวกันแตงโมก็ปรำศจำกไขมัน มีแคลอรีและโซเดียมต่้ำ จึงเหมำะอย่ำงยิ่งกับผู้ที่

ต้องกำรควบคุมน ้ำหนัก ส้ำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องจ้ำกัดปริมำณน ้ำควรหลีกเลี่ยงกำรกินแตงโม หรือ

แม้แต่ผู้มีสภำพร่ำงกำยปกติก็ไม่ควรกินแตงโมมำกเกินไป เพรำะน ้ำปริมำณมำกจะท้ำให้น ้ำย่อยใน

กระเพำะเจือจำงลง ก่อให้เกิดอำกำรอำหำรไม่ย่อยหรือท้องเสียได้ 

        ส่วนอ่ืน ๆ ของแตงโมก็มีประโยชน์โดดเด่นไม่แพ้กัน เปลือกแตงโมช่วยลดอำกำรระคำยเคือง

จำกกำรถูกแดดเผำได้ โดยกำรน้ำไปแช่เย็นแล้วแปะลงบนผิวบริเวณนั น เมล็ดแตงโมอบหรือเมล็ด 

“ก๋วยจี๊” ในภำษำจีน เป็นของขบเคี ยวที่ใครหลำยคนติดใจ ส่วนประโยชน์ที่จะได้รับมำกกว่ำควำม

หวำนมัน คือ โปรตีน คำร์โบไฮเดรต แมกนีเซียม สังกะสี เหล็ก รวมถึงแคลเซียมด้วย 

       เกษตรกรจะเก็บผลผลิตแตงโมเมื่อขั วผลเริ่มเหี่ยวยุบลง ผิวแตงกร้ำน และมือเกำะใกล้ขั วแห้ง 

ส้ำหรับคนซื อมีวิธีเลือกง่ำย ๆ เพ่ือให้ได้แตงโมคุณภำพดี โดยกำรดีดหรือตบเบำ ๆ แล้วฟังเสียง เสียง

กังวำนแสดงว่ำแตงโมอ่อน เสียงผสมระหว่ำงกังวำนและทึบแสดงว่ำแก่พอดี ถ้ำเสียงทึบอย่ำงเดียวบ่ง

บอกว่ำแก่เกินไปหรือที่เรียกว่ำ “ไส้ล้ม” กำรเก็บรักษำควรเก็บแตงโมทั งไว้ที่อุณหภูมิห้อง จะช่วยให้มี

ปริมำณสำรเบตำแคโรทีนและไลโคพีนสูงกว่ำผ่ำทิ งไว้ ส่วนใครชอบกินแบบผ่ำแล้วแช่เย็น ก็ควรใช้

พลำสติกห่ออำหำรหุ้มไว้ก่อนน้ำเข้ำตู้เย็น เพ่ือป้องกันกำรระเหยของน ้ำแตงโม และป้องกันแตงโมดูด

กลิ่นอื่นในตู้เย็นจนท้ำให้เสียรสชำติ 

 (Siriwan, 2013 ) 

 

2.15 ปุ๋ยอินทรีย์ 

        ปุ๋ยอินทรีย์ (organic fertilizer) หมำยถึง ปุ๋ยที่ได้จำกสำรอินทรีย์หรือวัสดุอินทรีย์ที่ผลิตขึ นโดย

กรรมวิธีต่ำงๆ อำทิ กำรสับ กำรบด กำรหมัก กำรร่อน กำรสกัด หรือด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ ซึ่งต้องผ่ำน

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวภำพด้วยย่อยสลำยของจุลินทรีย์ก่อนที่จะน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อพืช 
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       2.15.1 ความส าคัญของปุ๋ยอินทรีย์ 

       ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่มีควำมส้ำคัญต่อกำรปรับปรุงดิน และให้แร่ธำตุอำหำรแก่พืช เพรำะ

ประกอบด้วยอินทรียวัตถุ และแร่ธำตุต่ำงๆที่จะท้ำให้ดินมีสภำพดีขึ น พร้อมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้

อย่ำงเหมำะสม โดยปุ๋ยอินทรีย์มีควำมส้ำคัญ ดังนี  

       1. ปุ๋ยอินทรีย์มีแร่ธำตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธำตุอำหำรรอง รวมถึงจุลชีพที่

พอเพียงหรือพอเพียงต่อควำมต้องกำรของพืช 

       2. กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระยะแรกอำจท้ำให้พืชมีผลผลิตไม่มำกนัก แต่หำกใช้ในระยะยำว ผลผลิต

พืชจะเพ่ิมขึ นมำก เนื่องจำกปุ๋ยอินทรีย์ท้ำให้คุณสมบัติของดินดินดีขึ นเรื่อยๆ 

       3. ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ควำมเป็นกรด-ด่ำงของดินมีควำมเหมำะสมต่อกำรเติบโตของพืช และช่วย

ให้ควำมเป็นกรด-ด่ำงเปลี่ยนแปลงได้ยำกขึ น รวมถึงช่วยในกำรดูดยึดธำตุอำหำรไว้ในดินได้มำกขึ น 

       4. ช่วยให้อนุภำคของดินจับตัวกันเป็นก้อนหรือเม็ดดินได้ดี เนื อดินไม่อัดตัวกันแน่น มีควำมร่วน

ซุย กำรถ่ำยเทอำกำศ กำรอุ้มน ้ำ และกำรไหลซึมของน ้ำในดินดีขึ น 

       5. ช่วยให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจำกอินทรีย์วัตถุสำมำรถ

เอื อประโยชน์ และสร้ำงสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต 

       6. ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรย่อยสลำยอินทรีย์วัตถุในดินให้ดีขึ นจำกปริมำณจุลินทรีย์ในดินที่

เพ่ิมขึ น 

       7. เป็นปุ๋ยที่สำมำรถหำได้ง่ำย และท้ำขึ นได้ง่ำย ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้มีรำคำถูก

สำมำรถใช้วัตถุดิบทั่วไปตำมท้องถิ่น 

       8. มีวิธีกำรกำรใส่ไม่ยุ่งยำก และไม่เป็นอันตรำยหรือมีผลข้ำงเคียงต่อเกษตรกร 

       9.  ธำตุอำหำรในปุ๋ยอินทรีย์มีโอกำสสูญเสียจำกกำรซึม กำรไหลบ่ำของน ้ำ กำรเสื่อมสภำพ 

เนื่องจำกสำรอำหำรหรือแร่ธำตุจะเป็นองค์ประกอบในสำรอินทรีย์เหล่ำนั น 

อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียวท าให้มีข้อเสียพอสมควร ได้แก่ 

       –  กำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์มำกเกินควำมจ้ำเป็นจะเป็นกำรเพ่ิมแร่ไนโตรเจนมำกเกินควรท้ำให้พืช

เติบโตเฉพำะในส่วนใบ และล้ำต้น ท้ำให้ผลผลิตของผลหรือเมล็ดน้อย 

       –  ปุ๋ยอินทรีย์มีปริมำณธำตุอำหำรหลักน้อย หำกต้องกำรผลผลิตมำกจ้ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีท่ีมีแร่

ธำตุอำหำรหลักสูงร่วมด้วย 
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       –  ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมำณมำกอำจมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่ง ค่ำแรง ค่ำน ้ำมัน มำกกว่ำกำรใส่

ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่ำงเดียว  ( สยำมเคมี.คอม สำรเคมี และผลิตภัณฑ์เคมี ) 

       2.15.2 รูปแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

       1. กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกำรกองในหลุมหรือกองพื นสูง และน้ำไปใช้โดยไม่ผ่ำนกำรอัดเม็ด 

       2. กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกำรกองในหลุมหรือกองพื นสูง และน้ำไปใช้โดยผ่ำนกำรอัดเม็ด 

 

      2.15.3 ปุ๋ยอินทรีย์มี 3  ประเภทคือ 1) ปุ๋ยหมัก 2) ปุ๋ยคอก และ 3) ปุ๋ยพืชสด  

          2.15.3.1 ปุ๋ยคอก  

        เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มำจำกสิ่งขับถ่ำยของสัตว์เลี ยง เช่น โค กระบือ ฯลฯ โดยอำจจะใช้ในรูปปุ๋ย

คอกแบบสด แบบแห้ง หรือ น้ำไปหมักให้เกิดกำรย่อยสลำย 

       ก่อนแล้วค่อยน้ำไปใช้ก็ได้ ซึ่งต้องค้ำนึงถึงชนิดของดินและพืชที่ปลูกด้วย โดยเฉพำะกำรใช้แบบ

สดอำจท้ำให้เกิดควำมร้อน และมีกำรดึงธำตุอำหำรบำงตัวไปใช้ในกำรย่อยสลำยมูลสัตว์ ซึ่งอำจจะท้ำ

ให้พืชเหี่ยวตำยได้  กำรใช้ปุ๋ยคอกนั น นอกจำกจะมีประโยชน์ในกำรช่วยเพ่ิมธำตุอำหำรพืชในดินแล้ว  

ยังช่วยท้ำให้ดินโปร่งและร่วนซุย ท้ำให้กำรเตรียมดินง่ำย กำรตั งตัวของต้นกล้ำเร็วท้ำให้มี โอกำสรอด

ได้มำกด้วย 

             2.15.3.2 ปุ๋ยหมัก  

       เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จำกกำรน้ำชิ นส่วนของพืช วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร หรือวัสดุ

เหลือใช้จำกโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น หญ้ำแห้ง ใบไม้ ฟำงข้ำว ซังข้ำวโพด กำกอ้อยจำกโรงงำน

น ้ำตำล และแกลบจำกโรงสีข้ำว  ขี เลื่อยจำกโรงงำนแปรรูปไม้ เป็นต้น มำหมักในรูปของกำรกองซ้อน

กันบนพื นดิน หรืออยู่ในหลุม เพ่ือให้ผ่ำนกระบวนกำรย่อยสลำยให้เน่ำเปื่อยเสียก่อน โดยอำศัย

กิจกรรมของจุลินทรีย์จนกระทั่งได้สำรอินทรียวัตถุที่มีควำมคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน ้ำตำลปนด้ำ 

 

             2.15.3.3 ปุ๋ยพืชสด  
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       เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จำกกำรปลูกพืชบ้ำรุงดินซึ่งได้แก่พืชตระกูลถั่วต่ำง ๆ แล้วท้ำกำรไถกลบเมื่อ

พืชเจริญเติบโตมำกที่สุด  ซึ่งเป็นช่วงที่ก้ำลังออกดอก พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้เป็นปุ๋ยพืชสดควรมีอำยุ

สั น มีระบบรำกลึก  ทนแล้ง ทนโรคและแมลงได้ดี เป็นพืชที่ปลูกง่ำย และมีเมล็ดมำก ตัวอย่ำงพืช

เหล่ำนี ก็ได้แก่  ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ถั่วลำย ปอเทือง ถั่วขอ ถั่วแปบ และโสน เป็นต้น  

       ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยพวกนี เป็นปุ๋ยที่ได้มำจำกกำรผลิต หรือสังเครำะห์ทำงอุตสำหกรรมจำกแร่ธำตุต่ำง ๆ 

ที่ได้ตำมธรรมชำติ หรือเป็นผลพลอยได้ของโรงงำนอุตสำหกรรมบำงชนิด 

 

2.16 ปุ๋ยมูลค้างคาว  

       มูลค้ำงคำวเป็นที่ต้องกำรของพ่ีน้องเกษตรกรทุกท่ำนก็เพรำะคุณสมบัติพิเศษของมูลค้ำงคำวซึ่ง

เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยว่ำมีประโยชน์ต่อพืชมำกมำยมหำศำล ในขณะเดียวกันก็เป็นของที่หำ

ได้ยำกเพรำะค้ำงคำวไม่ใช่สัตว์ที่เลี ยงกันได้โดยทั่วไป โดยบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค(ประเทศไทย) 

จ้ำกัด เป็นผู้ได้รับสัมปทำนถ ้ำค้ำงคำวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สำมำรถป้อนวัตถุดิบมูลค้ำงคำวเข้ำสู่

กระบวนกำรผลิตปุ๋ยได้อย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่ำจะได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภำพไปยังรุ่นสู่รุ่น

เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเชิงผสม จำกมูลค้ำงคำว ชนิดเม็ดปั้นเป็นเนื อเดียวกัน มีธำตุอำหำรหลัก ธำตุอำหำร

รอง ธำตุอำหำรเสริม มีฮิวมิคแอสิก มีจุลินทรีย์ ช่วยต้ำนทำนโรครำกเน่ำ โคนเน่ำ มีอินทรียวัตถุ ช่วย

ปรับสภำพดิน ให้ร่วนซุย พืชจึงเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มีระบบรำก ล้ำต้น ใบ ดอก ผล สมบูรณ์ ลด

ต้นทุน ให้ผลผลิตสูง สำมำรถใช้ได้ดีกับทุกพืชทั งพืชไร่ พืชสวน  

- พืชไร่ ได้แก่ นำข้ำว,ข้ำวโพด,มันส้ำปะหลัง,อ้อย,พริก,หอม,กระเทียม,แตง,ถั่ว เป็นต้น 

- พืชสวน ได้แก่ ยำงพำรำ,ปำล์ม,ส้ม,มะนำว,มะม่วง,ทุเรียน,ล้ำไย,เงำะ,มังคุด,ลองกอง,ลิ นจี่

,ขนุน,สละ,สับปะรด เป็นต้น 

- พืชผักทุกชนิด ได้แก่ กะหล่้ำดอก,กะหล่้ำปลี,ผักกำดขำวและยำสูบ เป็นต้นรวมทั งไม้ดอกไม้

ประดับทุกชนิด 

ข้อดีของปุ๋ยมูลค้างคาว 

           1. มีปริมำณควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรพืชสูงกว่ำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น 

           2. ปุ๋ยมูลค้ำงคำวนอกจำกจะให้ธำตุอำหำรที่เพียงพอแล้วยังช่วยปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน
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ด้วยท้ำให้ดินร่วนดินซุย 

           3. ในมูลค้ำงคำวอุดมไปด้วยธำตุอำหำรรองธำตุอำหำรเสริม เช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซียม 

ก้ำมะถัน เหล็ก แมงกำนีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมลิบดินัม คลอลีน ซึ่งเพียงพอต่อควำม

ต้องกำรของพืชโดยทั่วไป 

           4. ในมูลค้ำงคำวมีธำตุอำหำรฟอสฟอรัสมำกเป็นพิเศษจึงเหมำะสมกับกำรน้ำมำใช้ทั งใน 

พืชผัก พืชสวน พืชไร่และไม้ดอก ไม้ประดับจะช่วยเพิ่มในเรื่องของ สีสัน รสชำติ และเพ่ิมผลผลิตได้

อย่ำงดี (วันทนำ, 2557)  

2.17 ปุ๋ยมูลไก่ 

        ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจำกมูลที่ดีที่สุด คือ มูลไก่ ส้ำหรับกำรใช้ปุ๋ยระยะยำวแล้วกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ย่อมดีกว่ำปุ๋ยเคมีแน่นอน มูลไก่ไข่ ข้อดี มีคุณค่ำทำงอำหำรพืชมำกกว่ำ ข้อเสีย ระลำยในน ้ำได้ช้ำกว่ำ 

มูลไก่เนื อ ข้อดี ระลำยในน ้ำได้เร็วกว่ำ ข้อเสีย มีคุณค่ำทำงอำหำรพืชน้อยกว่ำมูลไก่ไข่เล็กน้อย 

ผสมในอัตตรำ (มูลไก่ไข : มูลไก่เนื อ) 70:30 ท้ำให้กำรระลำยในน ้ำเพ่ือให้คุณค่ำทำงอำหำรต่อพืช ได้

อย่ำงต่อเนื่อง จึงท้ำให้เกิดผลผลิตมำกขึ น ไม่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม รักษำหน้ำดินให้อุดมด้วยแร่ธำตุที่

เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด และเหมำะส้ำหรับ เกษตรกรไทย ที่ต้องกำรลดต้นทุนเนื่องจำกรำคำ

ปุ๋ยเคมีท่ีแพงกว่ำหลำยเท่ำตัว 

 

 

การใช้มูลไก่กับพืชชนิดต่างๆ 

       -ใช้ได้ดีกับพืชไร่ เช่น มันส้ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด ข้ำว เป็นต้น อัตรำส่วนที่ทดสอบ100-150 

Kg/ไร่ 

       -ใช้ได้ดีกับพืชสวน เช่น ไม้ผลทุกชนิด มะนำว มะละกอ กล้วย ลองกอง มะม่วง ทุเรียน ล้ำไย 

เป็นต้น 

       -ใช้ได้ดีกับผักสวนครัว เช่นคะน้ำ หอม พริก กระเทียม ผักชี ผักบุ้ง เป็นต้น 

       -ใช้ได้ดีกับ ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ โป๊ยเซียน เฟ่ืองฟ้ำ ลั่นทม เป็นต้น  

( pui-in-see.pantown ,2558 ) 
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2.18 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

       ปริญญาวดี และคณะ (2005) ได้ท้ำกำรศึกษำอิทธิพลกำรใช้ปุ๋ยคอกที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโต 

ผลผลิต และคุณภำพผลผลิตข้ำวโพดหวำน ท้ำกำรทดลอง ณ สถำบันวิจัยและฝึกอบรมกำรเกษตร

ล้ำปำง จังหวัดล้ำปำง ระหว่ำงเดือนมกรำคมถึงมีนำคม  2549 วำงแผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อก

สมบูรณ์  มี 4 กรรมวิธี 4  ซ ้ำ คือ  ใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรำ 0  0.5  1.0  และ  1.5  ตัน/ไร่ ในกรรมวิธี

ใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรำ 0 ตัน/ไร่  จะใส่ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำแนะน้ำส้ำหรับข้ำวโพดหวำนคือใส่ปุ๋ย  15-15-

15  เป็นปุ๋ยรองพื น  อัตรำ 50 กก./ไร่  46-0-0 เมื่อข้ำวโพดอำยุ 25 วัน  อัตรำ 25  กก./ไร่  และ 13-

13-21 อัตรำ 50 กก./ไร่ ที่อำยุ  45  วัน ปุ๋ยคอกที่ใช้เป็นปุ๋ยมูลโคเก่ำใส่ตำมกรรมวิธีกำรทดลองที่

ก้ำหนดไว้ โดยจะใส่เพียงครั งเดียวในขั นตอนกำรเตรียมดินท้ำกำรหว่ำนทั่วแปลงแล้วพรวนดินก่อน

ปลูก ท้ำกำรทดลองกับข้ำวโพดหวำนลูกผสมพันธุ์ 4058  ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำกำรใส่ปุ๋ยคอกมูลโค

ในอัตรำที่แตกต่ำงกันไม่ส่งผลต่อกำรเจริญเติบโตด้ำนควำมสูงของล้ำต้น แต่กำรใส่ปุ๋ยเคมีตำมอัตรำ

แนะน้ำ (กรรมวิธีใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรำ 0 ตัน/ไร่) ท้ำให้ผลผลิตและคุณภำพผลผลิตของข้ำวโพดหวำน

มีค่ำสูงที่สุด โดยมีควำมกว้ำง ควำมยำวของฝักเฉลี่ย 4.42 และ 16.91 ซม.  ตำมล้ำดับ ควำมหวำน

ของเมล็ดเฉลี่ย 16.55 Oบริกซ์ และมีน ้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือกสูงที่สุดเฉลี่ย 2788 กก./ไร่  โดย

ได้รับผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจมีก้ำไรต่อไร่สูงที่สุดเฉลี่ย  11,999  บำท/ไร่  ต่้ำที่สุดคือกรรมวิธีใส่ปุ๋ย

คอกมูลโคอัตรำ 1.5 ตัน/ไร่ เฉลี่ย  6,595  บำท/ไร่    

 

         สายชล พรมีอยู ่(2550 ) เปรียบเทียบกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของผักบุ้งจีน เมื่อใช้ปุ๋ยมูล
วัว ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีในอัตรำต่ำงๆ เปรียบเทียบผลตอบแทนของกำรใช้ปุ๋ยในระดับต่ำงๆ กำรวิจัย
เป็นกำรวิจัยเชิ งทดลอง  วำงแผนกำรทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design 
(RCBD)มี 8 ทรีตเมนต์ 3 ซ้ำ ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่ปุ๋ยหมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 3) ใส่
ปุ๋ยมูลวัว 2,000กิโลกรัมต่อไร่ 4) ใส่ปุ๋ยเคมีตำมคำแนะนำจำกค่ำวิเครำะห์ดิน คือ N – P2O5 – K2O 
= 20-5-10 กิโลกรัม/ไร่ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยหมัก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 6) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
หมัก 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 7 ) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และ 8) ใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยมูลวัว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทำกำรวัดกำรเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน เมื่อผักบุ้งจีนมีอำยุ 7 
วัน 15 วัน 21 วันและ 25 วันหลังปลูก โดยวัดควำมสูงของลำต้น ควำมยำวใบ ควำมกว้ำงใบ ควำม
เข้มใบ เก็บข้อมูลน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และผลผลิตเมื่ออำยุ 25 วันหลังปลูก ทดสอบสมมติฐำนด้วย 
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F –test (ANOVA) เปรียบเทียบหำควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยในแต่ละสิ่งทดลองโดยใช้ค่ำ  Least 
Significant Difference (LSD) และหำต้นทุนผลตอบแทน ผลกำรทดลอง พบว่ำ แปลงที่ไม่ได้ใส่
ปุ๋ยเคม ีได้แก่ ทรีตเมนต์ที ่1 ทรีตเมนต์ที ่2 และทรีตเมนต์ที ่3 มีกำรเจริญเติบโตต่ำกว่ำทรีตเมนต์ที่ใส่
ปุ๋ยเคมี ซึ่งได้แก่ ทรีตเมนต์4, 5, 6, 7 และ 8 โดยทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลวัว  2,000 
กิโลกรัมต่อไร่ เจริญเติบโตสูงที่สุด ผลผลิตเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี คือ 494 กิโลกรัม/ไร่ และ
ผลผลิตเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยเคมี คือ 2,564 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ย พบว่ำ ทรีต
เมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนเฉลี่ย 17.78 บำท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่ำต้นทุนเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ใส่
ปุ๋ยเคมี (4.71 บำท/กิโลกรัม) ในกรณีที่รำคำผลผลิต 20 บำท/กิโลกรัม กำไรเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ไม่
ใส่ปุ๋ยเคมีประมำณ 1,370 บำท/ไร่ ขณะที่กำไรเฉลี่ยของทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยเคมีประมำณ 39,269 
บำท/ไร    
 
        อาทิตย์ ศุขเกษม (2556) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรปรับปรุงดินทรำยชุดสัตหีบด้วยปุ๋ยเคมีและปุ๋ย

คอกเพ่ือปลูกแตงโม ท้ำกำรทดลองที่แปลงเกษตรกร ต้ำบลสำมพระยำ อ.ชะอ้ำ จ.เพชรบุรี ในดิน

ทรำยชุดสัตหีบ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลผลิตของแตงโมจำกกำรใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอก , กำร

เปลี่ยนแปลงสมบัติทำงเคมีของดิน และแนวทำงกำรปลูก แตงโมปลอดสำรพิษในพื นที่ดินทรำย วำง

แผนกำรทดลองแบบ Randomized complete block design มีวิธีกำรทดลองประกอบด้วย กำรไม่

ใส่ปุ๋ยเคม,ี กำรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 30 กิโลกรัมต่อไร่, กำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 2,000 กิโลกรัม

ต่อไร่, กำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่, กำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 30 กิโลกรัมต่อไร่ และกำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับ

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 30 กิโลกรัมต่อไร่ ผลกำรทดลองพบว่ำ กำรใส่ปุ๋ยคอกอัตรำ 2,000 

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรำ 30 กิโลกรัมต่อไร่ท้ำให้สมบัติทำงเคมีของดินมีกำร

เปลี่ยนแปลง ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ น แตงโมได้ผลผลิตสูงสุด 3,104 กิโลกรัมต่อไร่ มีควำมแตกต่ำง

กันทำงสถิติกับแปลงตรวจสอบอย่ำงมีนัยยะส้ำคัญยิ่ง  

 

       อรประภา อนุกลูประเสริฐ (2558 ) กำรศึกษำชนิดและอัตรำกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงต่อ

กำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของ ผักกำดหอม โดยวำงแผนกำรทดลองแบบ factorial in CRD 

เปรียบเทียบกับสิ่งทดลองควบคุม จ้ำนวน 5 ซ ้ำ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย  ได้แก่ ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์

คุณภำพสูง คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงสูตรที่1 ของกรม พัฒนำที่ดินและปุ๋ยมูลไก่หมักคุณภำพสูง และ

อัตรำกำรให้ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภำพสูง 3 ระดับ คือ 1, 2.5 และ 5 กรัมไนโตรเจนต่อดิน 5 กิโลกรัม และ
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สิ่งทดลองควบคุม ได้แก่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ มูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน ต่อดิน 5 กิโลกรัม จำก

ผลกำรวิจัยพบว่ำเมื่อ เปรียบเทียบกำรให้ปุ๋ยที่ระดับไนโตรเจนเดียวกัน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงทั งสอง

ชนิดท้ำให้สมบัติทำงเคมีของดิน ดีขึ น กว่ำกำรให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโค โดยเฉพำะปริมำณ  ฟอสฟอรัส

ในดินหลังปลูก ซึ่งพบว่ำมีค่ำสูงกว่ำถึง 2-4 เท่ำ กำรเจริญเติบโตและกำรให้ผลผลิตของผักกำดหอม มี

ค่ำเพ่ิมขึ นตำมระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ น แต่ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ คุณภำพสูงให้ผลไม่แตกต่ำงกัน  โดย

กำรให้ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงทั งสองชนิดที่ระดับ 2.5 และ 5 กรัม  ไนโตรเจนท้ำให้ต้นผักกำดหอมมี

ปริมำณผลผลิต มำกกว่ำสิ่งทดลองควบคุมที่ให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโคที่ระดับ 1 กรัมไนโตรเจน ในด้ำน

คุณภำพของผลผลิต พบว่ำเมื่อให้ระดับไนโตรเจนที่เพ่ิมขึ น สำรประกอบฟีนอลิกรวมมีค่ำลดลง 

ในขณะที่กำรสะสมไนเตรตมีค่ำมำก ขึ นอย่ำงมีนัยส้ำคัญ โดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกำรให้ปุ๋ย

อินทรีย์ คุณภำพสูงทั งสองชนิดกับ กำรให้ ปุ๋ยเคมีรวมกับ มูลโคที่ระดับไนโตรเจนที่เท่ำกัน พบว่ำ

ผักกำดหอม ปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโค  จะมีกำรสะสม ไนเตรตในใบมำกกว่ำผักกำดหอมที่ได้รับ ปุ๋ยอินทรีย์ 

คุณภำพสูงทั งสองชนิด ดังนั น ในกำรปลูกผักกำดหอม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ จึงควรเลือกใช้ปุ๋ย

อินทรีย์คุณภำพสูงมำกกว่ำกำรใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภำพสูงทั งสองชนิดที่ระดับ 2.5 กรัม

ไนโตรเจน สำมำรถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลโค ที่ระดับ 1 กรัม ไนโตรเจนได้   

 
      เรวัตร จินดาเจี่ย (2554 ) ศึกษำกำรผลิตผักอินทรีย์เปรียบเทียบกับกำรใส่ปุ๋ยรูปแบบต่ำงๆ
ในระบบกำรปลูกพืชหมุนเวียน โดยวำงแผนกำร ทดลองแบบสุมสมบูรณ์ในบล็อก มี 4 ต้ำรับกำร
ทดลองได้แก่ ต้ำรับกำรทดลองที่ 1 (T1 ) ใส่ปุ๋ยหมักจำกมูลโคนมอัตรำ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ ต้ำรับ
กำรทดลองที่ 2 (T2 ) ใส่ปุ๋ยหมักจำกมูลโคนมอัตรำ 2,000 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-
10 อัตรำ 50 กิโลกรัมต่อไร่ ต้ำรับกำรทดลองที่ 3 (T3 ) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-10 อัตรำ100 กิโลกรัม
ต่อไร่ และต้ำรับกำรทดลองที่ 4 เป็นต้ำรับควบคุมคือไม่ใส่ปุ๋ย ท้ำกำรปลูกพืชทดสอบอย่ำงต่อเนื่องกัน
ในพื นที่เดียวกัน เริ่มจำกคะน้ำเป็นพืชแรก ผักชีเป็น พืชที่สอง และกวำงตุ้งเป็นพืชสุดท้ำย พบว่ำ
น ้ำหนักสดและน ้ำหนักแห้งของคะน้ำ ผักชี และกวำงตุ้งทั ง 4 ต้ำรับกำรทดลอง มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยส้ำคัญยิ่งทำงสถิติ โดยพบว่ำต้ำรับกำรทดลองที่ 3 ให้น ้ำหนักสดและน ้ำหนักแห้งของคะน้ำ 
ผักชี และกวำงตุ้งสูงที่สุด ซึ่งน ้ำหนักสดของผักทั ง 3 ชนิดคือ 14,984 กิโลกรัมต่อไร่, 5,982.40 
กิโลกรัมต่อไร่ และ 27,127 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล้ำดับ ส่วนน ้ำหนักแห้งของผักทั ง 3 ชนิดได้แก่ 1,352 
กิโลกรัมต่อไร่, 661.79 กิโลกรัมต่อไร่ และ 2,110 กิโลกรัมต่อไร่ ตำมล้ำดับ ส่วนต้ำรับกำรทดลองท่ี 4 
มีน ้ำหนักสดและแห้งต่้ำที่สุดและไม่แตกต่ำงกับต้ำรับกำรทดลองที่ 3 ควำมส้ำคัญ: ผักอินทรีย์, ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี, คะน้ำ, ผักชี, กวำงตุ้ง  
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